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Natuur Huzarenstukje onder zeeniveau

Zwoegen
en zweten
voor het
stadsbos
Ineens besefte Amsterdam dat er
iets ontbrak aan de groeiende stad:
natuur. En dus werd in de jaren
twintig een plan gemaakt voor de
aanleg van het grootste stadsbos
ter wereld.

Sofia Dupon en Jouke van der Werf
AMSTERDAM
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edere zondag reisden drommen
Amsterdammers af naar de duinen of het Gooi om een vrije dag
in de natuur door te brengen. De
polders rond Amsterdam waren
mooi, weids en stil, met hier en
daar een boerderij. Daar ontbrak
de mogelijkheid om vrij te struinen, ongehinderd door hekken
of sloten. En dus, zo besloot de
gemeente in 1928, moest er natuur komen.
Niet zomaar een park of een meer met wat
groen, maar een stadsbos van 895 hectare. Een
landschap van vrij te betreden speel en struinvelden, afgewisseld door waterpartijen en met
een echt woud waarin je kon verdwalen, zoals
op de Veluwe. Het zou iets groter worden dan
het Bois de Boulogne in Parijs en drie keer zo
groot als het Central Park in New York. Het Amsterdamse Bos moest vrije ontspanning in de
natuur bieden, voor alle lagen van de bevolking.
Het project Amsterdamse Bos maakte deel uit
van het ambitieuze Algemeen Uitbreidingsplan, dat de nieuwe afdeling Stadsontwikkeling
binnen de Dienst der Publieke Werken in 1934
had gepresenteerd. De eerste die het gebrek aan
vrije natuur in de omgeving van Amsterdam
aan de orde had gesteld, was Jac. P. Thijsse
(1865-1945). De onderwijzer, bioloog en voorman van de natuurbeweging in Nederland pleitte al in 1908 in het Algemeen Dagblad voor de
aanleg van natuurparken in de omgeving van
Amsterdam. Zijn ideeën zijn van grote invloed
geweest op het Amsterdamse Bos. Thijsse zat in
de ‘Boscommissie’ en was adviseur bij zowel het
ontwerp als de uitvoering.

‘Allemaal klei en veen’
Ontwerpers van het bos waren de stedenbouwkundigen Cornelis van Eesteren (1898-1988) en
Jacoba Mulder (1900-1988), beiden in dienst
van de jonge afdeling Stadsontwikkeling. Een
commissie van plantendeskundigen, ingeni-

eurs en ambtenaren van de Dienst der Publieke
Werken stond hen bij. Een bos aanleggen onder
de zeespiegel betekende een waterstaatkundig
huzarenstukje. ‘Allemaal klei en veen,’ schreef
het ANWB-blad De Kampioen in 1937, ‘maak
daar nu maar eens een ontspanningsoord van,
dat niet te vochtig is, dat allerlei sport mogelijk
maakt, waar vele soorten van boomen, struiken
en kruiden moeten groeien en bloeien!’

Baan en broodwinning kwijt
De eisen aan een ‘stadspark’ waren al sterk veranderd: een modern park was er niet meer voor
het esthetische genoegen of de romantische
vervoering van de individuele bezoeker, het
was nu een park voor de massa, die zich er in het
weekend kon opladen voor een nieuwe werkweek. Voor dit ‘re-creëren’ (destijds een nieuwe
term) moest het Amsterdamse Bos de ideale
plek worden, met ruimte voor natuurbeleving,
lichamelijke oefening en culturele activiteiten.
Van Eesteren en Mulder waren bij gebrek aan
Nederlandse voorbeelden het meest onder de
indruk van de Engelse parken, met uitzichten,
hoogteverschillen en vrij te betreden weides.
‘Dit vrij mogen gaan over de vlakten is psychologisch van groote waarde, omdat op deze wijze
het publiek veel meer van het park zal genieten,’
schreef Jacoba Mulder bij het ontwerp. ‘De be-

Drie keer zo groot als
Central Park in New
York, met water en een
echt verdwaalwoud
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→ Een stadsbos vereist allerlei voorzieningen om op de
juiste plekken water beschikbaar te hebben.

