Het groene hart
Tweecitaten om mee te beginnen.Het eerste:
"Eenmodern weiland is voor een vlinder een
woestijn,eenmodern mai'sveldeenniet te over'
bruggenbarriire." (ir W.Mak, in MilieuAktief
"Onzesoortenvan september1994).Het tweede:
lijst omvat het respectabeleaantal van ruim 800.
(...) De wildeflora van Nederlandtelt thansca.
1400 hogereplanten, als we ons beperkentot de
echteinheemse
flora. Wekunnendus geruststellen dat een stad als Amsterdamen haar omgeving
in botanischopzichtverrassendveel te bieden
heeft."(TonDenters,Rina Ruesinken
Bart Vreeken,Vanmuurbloem tot straatmadelief,
KNNV Uitgeverij, I 994).
Ik weetdat het niet mag, maar onwillekeurigga ie
dit soort boeiendeuitsprakenmet elkaar combineren. En dat doe ik dan groag als ik mii per trein of
per auto van Rotterdamnaar (bijvoorbeeld)
Utrechtbegeef.Daarbij komje dan door wat we
"het GroeneHart van
lieJkozendnoemen
Holland". Wat is dat?
Het GroeneHart is een uitgestrektgebiedvan weilanden,doorsnedendoor slotenen hier en daar
een oude rivier die tegenwoordigtweemeter
bovenhet maaiveld loopt. Ik herinnerme een uitspraakvan eenplanoloog die vond datje er aI

leen maar kon vissenen tegende wind in fietsen.
En Koos van Zomeren(die er middenin woont en
krampachtigpoogt het te waarderen)omschreef
het GroeneHart ooit eensals eengroot groen bilj artlaken, opgehangentussen kerktorens.
Al jaren probeer ik om er veel liefde voor op te
vatten.maar het lukt me slecht.Een monocultuur
van Engels raaigras, begraasddoor economisch
en ecologischrampzalig vee.kveel melk, teveel
boter teveeI bestrij dingsmiddelen,teveeI mest.
En te weinig natuurlijke variatie. Geef mij maar
zandgronden bos.
Maar er is een oplossing! De stedelijkeomgeving
is rijk aanflora enfauna. Ga maar kiiken. Spoorwegemplacementen zijn bronnen vanfl o r i sti sche
weelde,enfungeren en passant nog als corridor
voor verdere ver spreiding. EcoIogi sche hoofdstructuur?De NS zijn er goed voor Biodiversiteit? Bouw maar steden.
Samenvattend:geef mii nou alstublieft eenseen argumentwaarom ik ook weer t6gende komst van
de HSL (Nederlandsvoor TGV) moet ziin. Liefst
zoveelmogelijk in oostelijke richting aangelegd.
En het stuk tussende HSL en de kust kan dan lek'
ker helemaalwordenvolgebouwd.BehalvelandgoedDe Tempel,want daar wonenvleermuizen.
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