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Zeggen wat er lelijk is aan de open
bare ruimte is makkelijker te verwoorden dan zeggen wat je mooi vindt
Want wat is mooi? Toch is ook dat
antwoord interessant. Daarom vraagt
VROM.N elke maand iemand. wa:
is voorjou mooi Nederland
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Eenmaal doordrongen van het feit dat ongerepte natuur
in Nederland niet bestaat, ben ik het gemaakte Land
schap gaan waarderen. De Maasvlakte is mijn favoriete
plek. De schoonheid zit in de dynamiek die er heerst.
De uitzichten zijn wijds, het Landschap vlak, de luchten
hoog. Contrasten zijn scherp: een meeuwenkolonie
naast een naftakraker, velden vol orchideeën onder
hoogspanningsmasten, een slechtvalk op een energie
centrale, een sportvisser naast een mammoettanker.
Overal waar je kijkt zijn natuur en industrie dicht bij
eLkaar. Het is een pLek voor pioniers: flora en fauna,
bedrijven en recreanten. Er zijn duinstruwelen, strand
vLakten, asfaltwegen, spoorwegen, slikken en schor
ren, poelen, zandhopen en grasLanden. Deze biotopen
ontstaan en verdwijnen met verbazingwekkende
sneLheid, samen met hun bewoners. Het Land Ligt braak.
Zee, wind, planten, dieren, vogels en mensen hebben
ervrij spel. Er woedt een doorlopende strijd tussen in
dustrie en natuur, waarbij iedereen toch zijn plek vindt.
Strenge natuurbeschermingswetten zorgen ervoor
dat de strijd niet ongelijk is. Zeldzame rugstreeppad
den zijn verplaatst naar speciaal aangelegde poelen,
waar ze zich in alle rust kunnen voortplanten zodat er
elders gebouwd kan worden. Leidingstraten daar
waar allerhande buizen en kabels gebundeld zijn inge
graven blijven onberoerd. Wilde flora en insecten
profiteren ervan: de soortenrijkdom is verbluffend. De
grootste meeuwenkolonies van Europa bevinden zich
op de zwaarbewaakte terreinen van olieraffinaderijen.
Achter de hekken broeden ze, veiLig voor Loslopende
honden en ander onheil. Ze zijn er altijd en overal.
Het onophoudelijke meeuwengekrijs is misschien nog
wel het mooiste van alles. Of dat ene wilgenbosje in
de grote Leegte, waar altijd wel een zeldzaam vogeltje
p ie pt.
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