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Excursie naar het Dr J.P. Thijssepark te
Amstelveen
Door : Willem Postma

Na een gedegen voorbereiding was het eindelijk zover: 18 juni 2011. Een dag om niet snel te vergeten.
De weersberichten waren zeer slecht, en helaas klopte het die zaterdag ook: zware regenbuien met stormachtige
wind. Al vroeg ging in huize Postma de telefoon en er werd gevraagd: Willem gaat de excursie door. Gezien het weer
een minstens redelijke vraag. Het antwoord was "zolang er mensen mogelijk komen en ik niemand kan vertellen dat
de excursie niet doorgaat, moet hij wel doorgaan."

De excursiegroep in het Dr J.P. Thijssepark.
Hoe was de voorbereiding? Al in oktober 2010 is het eerste
contact geweest met de Heer R. Hofs, hoofd van de tuin‐
afdeling gemeente Amstelveen. Dit eerste oriënterend
gesprek was positief genoeg om, na overleg met Ine,
voorstele te doen aan het bestuur van de WAP. Dit
resulteerde in het benaderen van alle in de omgeving
Amstelveen gelegen aquarium‐verenigingen. Dit bleken er 6
te zijn. In later stadium is dit verder uitgebreid naar Black
Molly Hoorn. Helaas moet ik constateren dat er maar 2
reacties zijn geweest. Reactie 1 Vrij en Blij Landsmeer en 1
Black Molly Hoorn.
Met Hannie Vierhout is afgesproken dat zij de excursie op de
gevoelige plaat zou vast leggen. Zij zou fotograferen en ik zou
zelf opnames video maken voor een eventuele bijdrage aan
de website van de Wap.
Er is rekening gehouden met landelijke natuurstudie week in
Limburg, N.B.A.T. De datum die werd afgesproken was 4 juni
2011. De fraaiste tijd in de tuin. Na mijn terugkomst uit
Portugal bleek dat de datum 4 juni niet mogelijk was. Dus
werd besloten om de datum 18 juni 2011 te nemen. Jammer
want dit heeft zeker betekend dat de vrienden van Vrij en Blij
Landsmeer niet konden komen, in verband met de
natuurstudie week.
Moeilijk was het schatten hoeveel mensen de excursie wilden
mee maken. Dus is door de heer R. Hofs als excursie leider
een tweede man aan gewezen de Heer E. Brandes.
Redenering was meer dan 20 personen, dan groepen van 2 x
de helft. Maar maximum van 40 personen.
Zeker is binnen de WAP veel werk gemaakt door informatie in
de vorm van videofilm en dia‐presentatie; ook in ons blad.
Afspraken met hotel Albina gemaakt en 10 juni 2011 was alles
gereed. De weersvoorspellingen waren dusdanig slecht dat in
die week na contact aan de Heer Brandes is gevraagd om niet
te komen. Later blijkt dat dit zeer is betreurd door de heer
Brandes.
En dan is het zover! Met zware regen en wind verzamelen wij
ons in hotel Albina. De koffie was warm, het werd gezellig en
er kwamen toch 9 personen. Duidelijk werd wel dat veel vaste
meegaanders niet zouden komen, bijv. mevrouw Dinsbach.

Geweldig van de mensen die vaak uit solidariteit toch waren
gekomen. Om 5 minuten voor tienen waren we bij de ingang,
en paniek: waar was de Heer Hofs? Toch om precies tien uur
was de heer Hofs aanwezig. Na een korte kennismaking
gingen we met regen de tuin in. Heerlijk wat een sensatie.
Ondanks mijn grote paraplu die mij zeker en mogelijk anderen
kon beschermen tegen hemelwater bleek dat ik drijfnat werd.
Op de hoogte van mijn broekzak waterde de paraplu van
Willem Wals in mijn zak. Hannie had het moeilijk om de
camera te beschermen en beelden te maken.
Ondanks de regen was het zeker de moeite waard. De heer
Hofs bleek over een geweldige kennis te beschikken en
vertelde ook een stuk geschiedenis over de meest nietige
plantjes die we tegen kwamen. Altijd ben ik verbaasd over de
geweldige kennis die andere mensen hebben. Na een
wandeling door de natte tuin, die zeker voor Ine met rollator
moeilijk was, besloten wij het programma in te korten.
Hoewel de zon voorzichtig te voorschijn kwam was de vrije
wandeling in de middag niet te doen.

Een grote varen..
Het Dr J.P. Thijssepark is een bijzondere tuin, die met
ongelooflijke vakkennis en liefde word beheerd. Het grote
aantal variaties van varens is bijv. niet te tellen. Van de
koningsvaren ongeveer 2 meter hoog tot de meest kleine
nietige varens aan toe. De tuin heeft een bijzonder grote
collectie beschermde planten en bewust word geprobeerd om
planten uit het rode boekje voor behoud te bewaren. Toch
was duidelijk dat het aanhoudende slechte weer met veel te
droog voorjaar ook hier zijn tol had geëist.
We zijn omstreeks 12 uur naar de andere tuin gegaan; om
precies te zijn "de Braak". Met een wandeling via het riet
gingen we op pad naar de kwekerij. Onder deze wandeling
bleek dat mensen hun observaties en mededelingen in een
fles konden stoppen en deze in een holle boom terug
plaatsen. Mogelijk voor een aantal van ons was het bezoek
aan de kwekerij het hoogtepunt van deze excursie. In grote
kuipen werden planten waaronder gekweekt en bewaard. Na
bestuderen waren de Ronde zonnedauw, veel orchideeën en
een groot aantal andere planten daar aanwezig. In de sloot
werden opnames gemaakt van kalmoes en waterweegbree,
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Alisma plantago‐aquatica. Opvallend was de plant in het
water met zeer grote hartvormige bladeren. Het had een
doorsnede van ongeveer 50 cm., de in snijding was tot
driekwart van blad. De ronde vorm en het grote blad trok veel
kijkers die de vraag stelden: Wat is dat dan? Ook de heer Hofs
wist het niet. Bij een later bezoek werd dit duidelijker.
We hebben afscheid van de heer Hofs genomen. En afspraken
voor toekomst gemaakt. Een kleine groep ging voor de lunch
terug naar Hotel Albina. In het gesprek bleek dat ondanks het
slechte weer de excursie zeker de moeite waard was geweest.
Jammer dat er weinig WAP‐leden waren, om maar niet te
spreken van leden van N.B.A.T verenigingen. De aanmelding
uit Hoorn? Helaas niets meer gehoord en gezien. Jammer.
Als snel bleek dat de opnames van Hannie erg waterig waren,
dus werd besloten om gedrieën, Hannie, Evert en Willem
terug te komen, met beter weer. Dat hebben wij gedaan. Dus
wees niet verbaasd dat u straks in november opnames ziet in
de zon. Dat zijn opnames van twee weken later. Compliment
voor Hannie. Die het aan durft om naast fotograferen ook een
presentatie te maken. Hulde Hannie, applaus!
We hebben mijnheer Rinus Hofs tijdens tweede bezoek niet
ontmoet, toch wel de heer E. Brandes. We stelden een vraag
aan een tuinman om advies. Door vragen en antwoorden
bleek dat het de heer Brandes was die wij ontmoetten. Hij
vertelde dat hij het erg betreurde om niet aanwezig te zijn
geweest en stelde voor de excursie over te doen met hem als
gids. Mogelijk dat we dat in overweging nemen, maar echt
waarschijnlijk is dat niet. De Heer Brandes bood ons aan een
tochtje met boot over meer te maken. Tussen de
krabbescheren die geweldig stonden te bloeien. We wilden
dat zeker, doch de sleutel was weg en de boot stond vol met
water. We hebben het toen door tijd gebrek helaas dit niet
kunnen doen. We zijn naar de kwekerij gegaan. Waar we de
beheerder aantroffen. Het bleek dat daar de WAP bekend is
geworden (positief). En we werden mee genomen op een
kleine privé excursie. Zelfs het geheime plekje mochten we
zien. O ja het geheim van de groot bladerige plant is opgelost.
We zullen hier verslag van doen in november. Bij afscheid
werden we uitgenodigd om snel weer eens langs te komen,
en kregen een plant als geschenk.

Hofs kan dat zeker. Ook het gevoel van gewaardeerd gast te
zijn was prettig. Het optreden van alle werknemers van deze
gemeente Amstelveen was uitermate vriendelijk en correct. Ik
zal zeker nog vele malen in deze tuin te vinden zijn. En graag
kontakten blijven houden.
Ik wil eindigen met de volgende conclusie. Deze excursie had
meer bezoekers, maar vooral beter weer verdiend. Het
slechte weer was een geduchte spelbreker dus dank aan de
leden die wel aanwezig waren. Jammer dat ondanks het juiste
plannen het een te late en foute datum was. Wel is zeer
bedenkelijk dat de NBAT verenigingen zelfs uit Amstelveen
geen teken hebben gegeven. Ik wil dan ook alle WAP‐leden
verzoeken om reclame en aankondigingen in eigen vereniging
te doen. We hadden zeker 30 personen meer graag welkom
geheten. Hoewel er een zekere teleurstelling is, zijn de
plannen voor volgend jaar in ontwikkeling. Nog niet zover dat
een voorstel aan bestuur kan worden gedaan. Maar zeker is:
Volgend jaar weer met de WAP op stap. Bent u er dan wel
bij???????
Hulde aan het team van de heer Rinus Hofs, gemeente
Amstelveen.
Tekst : Willem Postma, foto’s : Hannie Vierhout
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Vingerhoedskruid, Digitalis purpurea.

Resumé:
De tuin. Het Dr J.P. Thijssepark is zeker de moeite van een
bezoek waard. De eerder getoonde beelden van lange lijnen in
de tuin en grote aantallen zeer zeldzame planten maken het
zeker waard om te bezoeken. U kunt dit alleen ook doen;
GRATIS. Adres : Prins Bernardlaan, ongeveer 8 te Amstelveen.
Natuurlijk hebben wij (ik) het meeste contact met de
teamleider de heer Hofs gehad. Met bewondering vertel ik u
dat de kennis en het vertellen mij heeft verbaasd. Moeilijke
dingen simpel vertellen is niet veel mensen gegeven. De heer
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