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Printen

De tuin van Nederland
04 december 1997

Ik heb, helemaal met de trend mee, de genoegens van het 
tuinieren ontdekt. Mijn tuin wordt gevuld met vijvers, 
watervallen, rotsen, tuinbeelden, een inheems moerasbiotoop, 
een Zweeds bosbiotoop, en wat niet al. Ik wil wel een oprit en 
garage hebben (infrastructuur) en een schuurtje voor van alles 
en nog wat (industrieterrein), maar verder wil ik de tuin 
rondom mijn huis zo mooi mogelijk maken. Ik besteed daar 
naar schatting vijf procent van mijn inkomen aan.
Als ik de statistieken van het CBS goed lees, was de situatie in 1993 als volgt:

De overheid gaf aan netto milieulasten 3.158 miljoen uit en aan landschapsbeheer 586 miljoen. 
Samen is dat, op de 223 miljard totale uitgaven van de overheid, 1,7 procent.

Particuliere huishoudens deden in 1993 de volgende uitgaven (miljoenen guldens):

netto milieulasten 3.037

aandeel huishoudens in verkeersmilieulasten 550

particuliere boseigenaren 54

particuliere natuurbeschermingsorganisaties 148

tuin en bloemen 651

Samen is dat, op de 297 miljard consumptieve bestedingen van huishoudens, 1,5 procent.

Ook al vertoont het huishoudboekje van de overheid een heel ander patroon dan dat van de 
particuliere huishoudens, de percentages besteed aan natuur en milieu stemmen aardig overeen.

Als ik Nederland was, zou ik het toch heel anders doen. Er moeten natuurlijk wel huizen zijn en 
infrastructuur en industrieterreinen, maar ik zou zo veel mogelijk infrastructuur onder de grond 
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stoppen, de industrieterreinen zo veel mogelijk indikken en de huizen desnoods wat meer tuin geven.

Mijn toetsbare hypothese is dat industrieterreinen wel twintig keer zoveel ruimte beslaan als de 
woonomgeving, per persoon per uur gerekend. Waar zijn al die riante industrieterreinen voor nodig? 
Ik zou om te beginnen de grond van industrieterreinen even duur maken als de grond in villawijken.

Verder zou ik de landbouw opheffen en naar Polen of de Oekraine sturen. De bioindustrie en 
kasindustrie behoren tot de ergst vervuilende soorten industrie. Chrysanten, anjers en tulpen behoren 
tot de meest vervuilende produkten die in Nederland geproduceerd worden.

En dan zou ik de 'onbebouwde omgeving', de tuin van Nederland, proberen zo mooi mogelijk te 
maken, met parken en meren, natuurterreinen, moerassen, heidevelden en wat niet al. Als ik 
Nederland was, zou ik daar graag vijf procent van mijn nationaal inkomen aan besteden.

Ik denk dat de andere Nederlanders er in meerderheid net zo over denken als ik. Maar dat het met de 
tuin van Nederland zo droevig gesteld is, komt doordat het bescheiden belang van zeer velen het 
altijd weer verliest van het grote belang van zeer weinigen: de boeren, de burgemeesters en de 
bovenbazen. De boeren (twee procent van de bevolking) maken er een mestvaalt van, de 
burgemeesters maken er een steenwoestijn van en de bovenbazen maken er een puinhoop van. En 
wij allemaal kunnen niet meer in onze achtertuin zitten, laat staan op straat fietsen, van het lawaai, de 
stank en de volte. C. B. Tilanus 
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