
tegelijk vooral de bouwlanden bevolken, zin
gen in hun gezinstijd hun wisselende lied even
zeer boven akker, weide of heide. De rond
trekkende troepen mezen met goudhaantjes 
zijn dan ook ontbonden, evenals de grote 
vluchten Houtduiven. Maar is de broedtijd 
weer ten einde, dan ontvolken de zanden, 
heidevelden, blauwgraslanden en hoge venen 
snel. Zelfs tijdens het broeden al gaan vele 
vogels van daar, als het maar even kan, el
ders hun gading zoeken. Zoals bijvoorbeeld 
Kieviten, Grutto's, Wulpen, Kemphanen en 
eendesoorten. Het aldaar minder rustig zijn 
nemen zij kennelijk op de koop toe; de baat 
gaat voor. Verhuizing met de jongen naar 
vruchtbaardere plaatsen, zoals beweide gras
landen dichter bij de boerderijen, is eer regel 
dan uitzondering. 

Want ambtenaren zijn te klein 
om zuinig op ons land te zijn. 
Ze weten niet meer wat ze doen 
want elke boom die valt, wordt 
nooit meer groen. 

G. Haverkate 

Met de beslissing om de Leidse Baan — de 
door Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
gewilde zesbaans-autosnelweg tussen Den 

Al met al lijkt het naast elkaar voorkomen 
van natuurterreinen, als ongestoorde broed
plaatsen, naast gebieden met een overvloed 
aan voedsel, zoals de Waddenzee, vette wei
den en villawijken, een zegen voor onze vo
gelstand, die het naar onze stellige overtui
ging, althans in het algemeen, goed maakt. 
Dit schijnt wel een wonder, gezien de aan
slagen, die er van alle kanten op de vogels 
gepleegd worden, zoals door sluipend gif, 
eierroof, moordvangsten (België) en maar 
neerknallen (Frankrijk). Maar laten we ook 
bedenken dat overvloed aan voedsel wel heel 
belangrijk is voor bestaan en vermenigvuldi
ging, terwijl voorts de aanpassingsmogelijk-
heid van verscheidene vogelsoorten verras
send groot blijkt te zijn. 

Haag en Leiden — voorlopig in de ijskast 
te zetten, is de zenuwslopende touwtrekkerij 
van de afgelopen maanden tussen voor- en 
tegenstanders van deze beruchte weg tot een 
voor de natuurbeschermers gelukkig einde 
gekomen. 
Zoals de Leidse Baan was geprojecteerd, zou 
zij met volledige minachting voor een der 
laatste resten authentieke natuur in de streek 
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rond Den Haag, dwars door een uniek bos-
en weidegebied heen ploegen. Een deel van 
dat gebied (de Duivenvoordse Polder) be
hoort volgens het Comité Europees Natuur
beschermingsjaar 1970 tot een der rijkste 
weidevogelgebieden van Nederland met een 
dichtheid van weidevogels die buiten Neder
land nauwelijks wordt aangetroffen (met o.a. 
Slobeenden, Scholeksters, Kieviten, Grutto's, 
Tureluurs, Kemphanen, Veldleeuweriken en 
Gele kwikstaarten). In een ander gedeelte 
(de moerasbosjes langs de spoorlijn Den 
Haag-Amsterdam) broeden naar schatting 
400-500 paren vogels van 40 verschillende 
soorten; in de weiden worden orchideeën en 
Kievitsbloemen gevonden; de bossen Raap
horst en Ter Horst kunnen bogen op Voor-
jaarshelmkruid, Wilde hyacint. Gevlekte 
aronskelk, Muskuskruid, op broedende Ho
lenduiven, Ijsvogels, Fluiters en maar liefst 
twee reigerkolonies. Het gehele gebied heeft 
een eigen waterhuishouding en is daardoor 
nog bijzonder rijk aan vissen (waarvan tot 
nu toe 14 verschillende soorten zijn aange
troffen) en amfibieën; het voorkomen van 
Wezels, Hermelijntjes, Bunzingen en heel 
veel Hazen completeren enigszins het beeld 
van deze uitzonderlijke natuur-oase, die mo
menteel hardhandig omarmd wordt door de 
oprukkende flatwijken van Den Haag, Lei
den, Voorschoten en Leidschendam (1). 
De Leidse Baan zou dit alles hebben ver
snipperd, het kwetsbare landschap door lood, 
olie en pekel ergerlijk hebben verontreinigd, 
en de stilte en de rust volkomen teniet heb
ben gedaan. Zeer terecht hebben de tegen
standers van deze weg — met name het uit
stekend werkende Comité „Leidse Baan — 
nee!" — in deze kwestie méér gezien dan 
enkel een lokaal geschil over de een of an
dere provinciale weg. Zoals Drs. G. J. de 
Bruin, bioloog bij de Leidse Universiteit, het 
formuleerde tijdens een demonstratie in Den 
Haag van ruim 2000 tegenstanders, mag de 

Leidse Baan niet opgevat worden als een ge
ïsoleerd geval; het is een onderdeel van het 
grote aantal factoren en processen die teza
men de milieuverslechtering van onze wereld 
veroorzaken. De verkeersuitbreiding, de 
angstaanjagende bevolkingsgroei, de onge
breidelde lozing van afvalstoffen, het onbe
kommerde gebruik van kunstmest en pesti
ciden, het onverantwoordelijke winst-streven 
en de heilige koe van de „keuzevrijheid van 
de consument", dit alles en nog veel meer 
zijn zaken die niet los van elkaar staan, maar 
elkaar vergezellend en versterkend één com
plexe bedreiging vormen voor onze leefwe
reld. 

En om op de Leidse Baan terug te komen: 
het ging hier terecht niet alléén om deze 
weg; gisteren was het de weg door de duinen 
van Wassenaar, en de weg door het land
goed Amelisweerd, vandaag is het de Leidse 
Baan, morgen de geplande weg S23 tussen 
Almelo en Delden dwars door het natuurge
bied van het landgoed Twickel, overmorgen 
een weg tussen Amsterdam en Rotterdam 
dwars door het groene hart van Holland, en 
zo voorts! Het lijkt wel of geen enkel na
tuurgebied ongemoeid gelaten kan worden; 
geen enkel stukje groen, geen bos, geen 
heideveld is veilig voor de onstuitbare ijver 
om telkens maar weer het hete asfalt uit te 
storten over de mooiste stukken van ons 
land. En dat terwijl men de laatste jaren 
steeds meer gaat inzien dat het verkeer zich 
zelf op den duur onmogelijk zal maken. 
Reeds nu worden steeds grotere financiële 
offers gevraagd: terwijl de overheid in 1971 
voor wegenbouw èn openbaar vervoer samen 
met 1,8 miljard gulden toekwam, zal er tus
sen 1973 en 1980 voor het aanleggen van 
nieuwe wegen jaarlijks alleen al 2,5 miljard 
gulden nodig zijn (2). En zolang het auto
bezit zich zal uitbreiden, zal er ook meer 
geld op tafel gelegd moeten worden om de 
nodige voorzieningen te treffen; dit geldt niet 
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alleen voor de wegenbouw, maar natuurlijk 
óók voor secundaire voorzieningen zoals de 
verkeerspolitie en de verzorging van ver
keersslachtoffers (in het jaar 2000 verwacht 
men 7000 doden en 140.000 gewonden (3). 
Reeds nu ligt de gemiddelde snelheid van 
een auto in het stadscentrum beneden de 20 
km per uur. Van topsnelheden van 120-160 
km per uur die tot de mogelijkheden van de 
meeste moderne auto's behoren (en waar
voor de consument dubbel en dwars betaalt!) 
kan nog maar bij hoge uitzondering geprofi
teerd worden. 
Reeds nu is het zo druk en gevaarlijk op de 
weg geworden dat veel ouders hun kinderen 
niet naar school durven te laten lopen, en 
ze liever zelf (met de auto!) brengen. 
Reeds nu is het voor forenzen en bewoners 
van flatwijken vaak noodzakelijk om met 
hun auto naar hun werk te gaan, omdat het 
openbaar vervoer niet voldoende is. Ook 
voor onze recreatie zijn we dikwijls op de 
auto aangewezen, omdat er geen rustige ge
bieden meer over zijn die wandelend of fiet
send bereikt kunnen worden. 
Reeds nu is het zover gekomen dat bij be
paalde weersomstandigheden de lucht plaat
selijk grondig verontreinigd is. Iets langer 
dan 10 jaar geleden, 12 oktober 1961, ver
klaarde minister Marijnen in de Tweede Ka
mer nog dat „luchtverontreiniging inderdaad 
van allerlei aard kan zijn, al is het door de 
klimatologische en geografische omstandig
heden in Nederland zeer onwaarschijnlijk dat 
aldaar ooit ,smog' zal optreden" (4). In 1971 
hebben de bewoners van het gebied tussen 
Rotterdam en Den Haag persoonlijk met de
ze „onwaarschijnlijkheid" kunnen kennisma
ken! 
Hieruit en uit vele andere verschijnselen kun
nen we leren, dat het ontegenzeggelijk grote 
nut en het comfort dat de auto in ons leven 
heeft gebracht, op verschillende momenten 
en in toenemende mate omslaat in nadelen 

en gevaren. En wanneer aldus de conclusie 
zich opdringt, dat het niet verstandig is om 
het privé-vervoer zonder ophouden te blij
ven stimuleren, kunnen we beter zo snel mo
gelijk het roer omgooien; onvermijdelijk 
komt de tijd dat het openbare een belangrijk 
deel van het privé-vervoer zal moeten over
nemen, en daarom is het dienstig om nu voor 
dit openbaar vervoer te kiezen om niet la
ter spijtig te bemerken dat we te lang op het 
verkeerde paard gewed hebben en daarvoor 
bovendien een hoge prijs hebben betaald. 
Dergelijke argumenten hebben natuurbe
schermers echter al jaren lang aangedragen 
bij elke nieuwe weg die van de tekentafels 
kwam, maar de overheid heeft steeds vast
gehouden aan de „èn - èn doctrine": èn 
nieuwe wegen èn openbaar vervoer. Dit is 
een heilloze oplossing omdat in de praktijk 
het openbaar vervoer er dan altijd bij in
schiet; het geloof in het openbaar vervoer 
wordt zodoende alleen met de mond bele
den! 
Ook tijdens de debatten over de Leidse Baan 
hebben de voorstanders (waaronder Gedepu
teerde Staten) hardnekkig gepleit voor deze 
kool-en-de-geit-oplossing van èn wegenaan
leg èn stimulering van het openbaar vervoer. 
Maar het belangwekkende van het besluit 
om de Leidse Baan niet aan te leggen is, dat 
hier voor de eerste keer uitdrukkelijk geko
zen is voor het openbaar vervoer. De Leidse 
Baan is voorlopig van de baan en met de 
Nederlandse Spoorwegen en haar dochter
onderneming NZH worden momenteel plan
nen opgesteld om het groeiend vervoers
aanbod te kunnen opvangen: op veel kortere 
termijn dan ooit de Leidse Baan aangelegd 
had kunnen worden, zal het busvervoer tus
sen Leiden, Katwijk, Voorschoten, Leid
schendam en Den Haag worden verbeterd, 
zullen vrije busbanen worden aangelegd, zal 
de frequentie der treinen tussen Den Haag 
en Leiden worden opgevoerd. Bovendien 
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overwegen de N.S. de opening van zg. voor-
stadsstations en de verdubbeling van het aan
tal sporen tot vier. Hierbij moet worden aan
getekend, dat de gestroomlijnde treinen, die 
snel en vrijwel geruisloos door het landschap 
snijden, tot op grote hoogte zelfs een esthe
tische aanblik kunnen geven en in ieder ge
val een fractie van de geluidshinder opleve
ren die ronkende auto's en motoren veroor
zaken. 

Voor de eerste keer heeft men een principe
besluit genomen ten gunste van het open
baar vervoer. Het antwoord is nu aan ons, 
het reizende publiek, om daadwerkelijk mee 
te helpen de mogelijkheden van het open
baar vervoer te effectueren en daardoor het 
experiment (want dat is het toch eigenlijk) 
te doen slagen. Wanneer over enkele jaren 
blijkt, dat het openbaar vervoer inderdaad 
de uitdaging heeft aangekund, zal dit voor 
natuur- en andere milieubeschermers een 
fikse steun zijn in hun strijd tegen de ont
luistering en verpesting van onze leefwereld. 
De weg naar een volledige erkenning van de 
fundamentele waarde van ons milieu is nog 
lang, maar ik geloof dat met het stoppen 
van de Leidse Baan, de eerste stap op deze 
— andere en veel hoopvollere — weg is ge
zet. 

Lange tijd heeft het erop geleken, dat de 
pleidooien van natuurbeschermers voor het 
behoud van de levende natuur irreëel waren 
en niet goed pasten binnen de sociaal-econo
mische ontwikkeling van onze westerse we
reld. Natuurbescherming werd getolereerd 
als een onschuldige excentriciteit, die wat 
versiering aanbracht in het zakelijke leven, 
maar die de technologische groei toch niet 
voor de voeten mocht lopen. Natuurbescher
ming en rationaliteit waren polen. 
Nu, met het besluit om een zesbaans-snelweg 
die reeds voor een gedeelte was uitgevoerd, 
te laten vallen ten gunste van het openbaar 
vervoer, is de natuurbescherming toegelaten 
tot het rationele beleid: de aantasting van 
ons milieu heeft aan het optimisme ten aan
zien van de technologische ontwikkeling een 
halt toegeroepen: we hebben de betrekkelijk
heid en zelfs het gevaar ervan leren inzien. 
Tegelijkertijd treedt een herwaardering op 
van de natuurbeschermingsmotieven, die nu 
minder snel voor emotioneel worden versle
ten. 

Met de kwestie van de Leidse Baan is deze 
ommekeer manifest geworden. Andere actie
groepen die tegen andere wegen ageren, kun
nen uit deze gebeurtenis argumenten putten 
voor hun werk. 
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Ornithogalum divergens in Nederland 
TH. W. J. GADELLA. 

(Afd. Biosystematiek, Inst. voor Systematische Plantkunde, Utrecht) 

In het tijdschrift Gorteria werd door mij de 
aandacht gevestigd op de cytologische varia
biliteit van Ornithogalum umbellatum L. (9). 

In dat artikel werd vermeld dat 19 planten 
van deze soort, afkomstig van 7 verschillen
de populaties in Nederland, het chromo-
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