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van onze samenleving en om dat 
niet aan anderen over te Iaten die 
wei naar de stembus gaan. ') Die 
redenering gaat naar mijn idee 
niet op voor Provinciale Staten. 
Waar het gaat om de Tweede 
Kamer is dat idee zinnig, belang
rijk. Ik wil instemmen met de 
opvatting van Andeweg en Van 
Gunsteren (vgl. Herman van 
Gunsteren & Rudy Andeweg, Het 
a rote onaenoeaen. Over de kloif tus
sen burners en politiek, Aramith: 
Haarlem, 1994) dat de beiang
rijkste taak van het parlement is 
om 'er te zijn', en daarmee de 
dictatuur of de tyrannie af te hou
den. Die reden van bestaan heb
ben Provinciale Staten niet; Pro
vinciale Staten houden de tyran
nie niet af. Tussen pariement en 
Provinciale Staten bestaat wat dit 
aangaat een wereld van verschil. 
Dus dit is geen reden om te gaan 
stem men. 

2. Via de verkiezingen voor 
Provinciale Staten wordt ook de 
samenstelling van de Eerste Ka
mer bepaald. Beschouw de Pro
vinciale Staten verkiezingen als 
de keuze van kiesmannen. Als je 
de statenverkiezingen zo ziet is 

Overbevolking, 
natuur en milieu 
in Nederland 

Het is opvallend dat in de discus
sie over de teloorgang van natuur 
en milieu het vraagstuk van de 
overbevolking van Nederland 
nauwelijks enige aandacht krijgt. 
Het lijkt we! of er een tahoe op de 
term overbevolking rust. Media 

bet stemmen bij die verkiezingen 
een omslachtige marrier om de 
Eerste Kamer te kiezen, zonder 
'meerwaarde' van de tussenstap, 
de 'kiesmannen'. Kies je zo voor 
de statenverkiezingen dan is pro
vinciaal beleid een bijprodukt 
van de Eerste-Kamerverkiezingen 
(zonder te weten of ik het een 
wenselijk bijprodukt vind). Dan 
hangt de democratische legitima
tie van de Provinciale Staten indi
rect af van de indirecte verkiezin
gen voor de Eerste Kamer . Dan 
wordt er op 8 maart niemand 
meer direct gekozen. En ieder die 
zich op een direct kiezersmandaat 
beroept liegt een beetje. Dan kan 
het zijn dat wie zich op een direct 
kiezersmandaat beroept, en for
meel direct is gekozen, informeel 
vee! indirecter is gekozen dan wie 
formeel een indirect kiezersman
daat geniet. 

Ik kan nog een derde reden 
verzinnen om op 8 maart te gaan 
stemmen. Maar als die de hoofd
reden zou zijn weet ik een gemak
kelijker en goedkoper weg. (En 
ik kan het ook weer omdraaien: ik 
kan nog een derde reden verzin
nen om op 8 maart niet te gaan 

en politiek lijken evidente feiten 
over bevolkingsgroei en bevol
kingsdichtheid in Nederland te 
negeren; de directe gevoigen er
van voor natuur, milieu en leef
baarheid worden niet aan de orde 
gesteld. Dit is verbazingwek
kend, omdat juist Nederland - nu 
ai het volste en vuilste land van de 
Europese Unie - zeer sterk dena
delen van bevolkingsgroei onder
vindt. Ten opzichte van ons om-

stemmen.) Als de statenverkie
zingen in de allereerste plaats 
worden gelezen als de meest 
omvattende peiling van de kracht 
van 'partijen' in en buiten de 
nationale coalitie: waarop stem ik 
dan als ik op 8 maart stem en 
waarvoor stem ik niet als ik op 8 

maart stem en wat maken 'zij' 
ervan ais ik op 8 maart niet stem? 
Als u straks wei hebt gekozen, 
wei hebt gestemd, is dat dan om 
de redenen die straks blijken te 
domineren bij de interpretatie 
van die verkiezingen? Er zijn wei
rug verkiezingen die de gezagheb
bende politieke interpreten zo
veel vrijheid Iaten ais de verkie
zingen van Provinciale Staten -
om de klassieke benaming van 
wat op 8 maart gebeurt nog maar 
even aan te houden. En hoe gro
ter de interpretatievrijheid van de 
politieke professionals, hoe min
der ik kies, als ik stem. 

HANS OVERSLOOT 

Verbonden aan de vakaroep Politieke 
Wetenschappen van de Rijks
universiteit Lei den 

ringende Ianden kent Nederland 
tot op de dag van vandaag het 
hoogste groeipercentage. Bleefin 
Groot-Brittannie het inwonertal 
de laatste dertig jaar nagenoeg 
constant, in Nederland was spra
ke van een aanzienlijke groei van 
ca. I 2 naar 1 5 miljoen inwoners, 
met nu ca. 420 inwoners per 
km 2 • Jaarlijks groeit de Neder
landse bevolking met meer dan 
I oo.ooo inwoners, zoals cijfers 
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van de laatste jaren ton en. 
Deze groei wordt veroorzaakt 

door het hoogste geboortencij 
fer, alsmede door relatief de 
hoogste immigratie van Europa. 
We zijn volgens CBs-prognoses 
op weg naar 1 7, 7 miljoen inwo
nersin 2035· 

Nederland wordt volgebouwd! 
De consequentie van een jaarlijk
se bevolkingsgroei van ruim o, 1 

miljoen is, dat er elk jaar een ge
bied verstedelijkt dat ongeveer 
zo groat is als het huidige Zoe
termeer of Dordrecht. Jaarlijks 
wordt ongeveer 170 km 2 onbe
bouwd gebied op de schop gena
men en bedekt met huizen, flats, 
industrieterreinen en wegen.- In 
twintigjaar zal bij handhaving van 
de huidige groei een gebied zo 
groat als de hele Veluwe aan de 
verstedelijkte oppervlakte van 
Nederland zijn toegevoegd. 
Thans is reeds een kwart van 
Nederland geiirbaniseerd. 
Wanneer deze onstellend hoge 
urbanisatiesnelheid Uaarlijkse 
toename met 2 procent van het 
bebouwde oppervlak) zich voort
zet, is Nederland over 6o jaar 
nagenoeg geheel volgebouwd! 

Plannen van het ministerie van 
v ROM lijken hierop vooruit te !o
pen: 700 tot 8oo.ooo woningen 
worden in de komende twintig 
jaar aan de Randstad toegevoegd. 
Tweemaal de oppervlakte van 
Amsterdam wordt daarmee extra 
verstedelijkt. 

Heeft de overheid zich wei 
eens afgevraagd hoe 'bewoon
baar' Nederland over twintig jaar 
is en wat er overblijft van de 
natuur en de typische Neder
landse landschap pen? Hebben de
genen verantwoordelijk voor de 

ruimtelijke ordening zich wei 
eens een voorstelling gemaakt 
van een 'ruimtelijk volgeordend' 
Nederland? Men realiseert zich 
kennelijk niet dat urbaniseren 
simpelweg de natuur en het mi
lieu vernietigt. 

Sinds de Tweede Wereldoor
log is het aantal soorten planten 
en dieren met meer dan dertig 
procent afgenomen. Het aantal 
soorten in de vrije natuur is een 
uitstekende graadmeter voor de 
toestand van het milieu en de na
tuur. Deze teruggang zou ons 
zeer ernstige zorgen moeten ba
ren. De moderne landbouwme
thoden, toegepast door de agrari
sche gemeenschap in ons land, 
hebben een hoge to! geeist van de 
N ederlandse natuur. N erg ens ter 
wereld wordt per hectare zoveel 
landbouwgif (gewasbescher
mingsstoffen) en kunstmest ge
strooid als in Nederland. Daar
naast is het vooral de snelle bevol
kingsgroei en de daarmee ge
paard gaande verstedelijking die 
een verwoestende werking op 
het Nederlandse landschap en de 
natuur heeft gehad. In dit verband 
is het zeer verwonderlijk dat bij
voorbeeld de biologen en de na
tuurbescherm.ingsorganisaties in 
Nederland niet gewaarschuwd 
hebben tegen de toenemende 
overbevolking. Juist van biologen 
mag men verwachten dat zij de 
desastreuze gevolgen van over
bevolking het eerst signaleren. 
Maar ook economen die zich tach 
bezighouden met schaarstepro
blemen hebben nimmer op een 
grondige wijze de nadelige gevol
gen van onze snelle bevolkings
groei willen onderzoeken. Een 
enkeling heeft dat wei gedaan, 
maar als roepende in de woestijn. 

Zo heeft de Nobelprijswinnaar in 
de medicijnen professor Nico 
Tinbergen, bioloog, er al in 1949 
op gewezen dat door de snelle be
volkingsgroei in het westen van 
Nederland de vrije natuur nage
noeg zou verdwijnen. 

Er was in de jaren 'so tot '7o 
ook een stichting - met de wel 
zeer toepasselijke naam Tal en Last 
- die zich ten doe! stelde de Ne
derlandse gemeenschap te wijzen 
op de ernstige gevolgen van de 
bevolkingsgroei. Vele artikelen 
toentertijd gepubliceerd in het 
verenigingsblad, hebben thans 
nog niets van hun geldigheid ver
loren. De opeenvolgende rege
ringen waren echter wat dit 
onderwerp betreft ziende blind 
en horende doof. 

Totale verstedelijking 
De absolute groei van het aantal 
inwoners van Nederland - door 
grate gezinnen, immigratie, lage 
sterftecijfers e.d. - sinds met na
me de Tweede Wereldoorlog is 
dus niet zonder gevolgen geble
ven. Ik noemde al het verstedelij
kingsprobleem. Daarnaast is er 
sprake van een steeds urgenter 
mobiliteitsprobleem. Oat dun 
bevolkte Ianden nauwelijks een 
probleem met autoverkeer ken
nen, ziet men in Canada, Zwe
den, of Finland. Soelaas wordtin 
Nederland vooral gezocht in het 
openbaar vervoer, alsof dat niet 
ook ruimteverslindend is. Afge
zien van het feit dat een fietser 
thans nauwelijks adem durft te 
hal en op stadswegen met een ho
ge busfrequentie, zal ook het 
enorme ruimtebeslag van het uit
breidende openbaar vervoer zijn 
to! eisen: een verdubbeling van 
een aantal spoorlijnen in de Rand-
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stad en in het midden van Neder
land zal gepaard gaan met on
gelijkvloerse kruisingen, tunnels 
en emplacementen die vee! ruim
te eisen. Dit leidt tot een verdere 
versnippering van de nog be
staande 'lege' gebieden. En dan 
te bedenken dat de meeste van 
onze huidige natuurgebieden 
reeds het formaat van een 'post
zegel' hebben vergeleken met die 
in ons omringende Ianden . We 
noemen hier slechts de Betuwe
lijn met een hoge frequentie van 
vrachttreinen (iedere vier minu
ten), waardoor de Betuwe voor
goed aan de 'vooruitgang' wordt 
opgeofferd. Maar ook de ge
plande T G v zal een bijdrage leve
ren aan de verdere verloedering 
van het milieu. 

Stilzwijgend lijken we toe te 
staan dat het gehele westen, mid
den en zuiden van ons land een 
groot urbaan gebied wordt, een 
modern soort Ruhrsebied, waarin 
zich hier en daar enkele groene 
enclaves bevinden. Daar zullen 
de bewoners dan moeten 'recree
ren' met op de achtergrond het 
gedreun van de stedelijke bebou
wing, wegen en spoorlijnen. 

Verontrustend zijn ook de conse
quenties van de zo gewenste be
perking van het individuele ener
gieverbruik. Minder vlieg- en 
autokilometers op termijn is de 
daarbij behorende doelstelling. 
Dit impliceert dat we nog vee! 
meer in eigen land op vakantie 
zullen moeten gaan dan nu het ge
val is. Als men zich realiseert hoe 
overvol het thans is op het strand, 
op de meren en in de natuurge
bieden ( op de W addeneilanden 
en op de Veluwe zou uit een oog
punt van natuur- en milieube-

scherming het aantal toeristen nu 
al drastisch beperkt moeten wor
den), dan is er nu al een zeer 
groot ruimtegebrek, laat staan 
wanneer alle buitenlandgangers 
in eigen land vakantie gaan hou
den. De aanleg van nog meer 
hotels, caravanterreinen, bunga
lowparken en kampeerterreinen 
betekent een verdere aantasting 
van de nog aanwezige geringe 
hoeveelheid open ruimte en het 
restantje natuur. 

Nieuwe woonwijken zullen nog 
compacter worden gebouwd, 
metals gevolg dat de tuinen bij de 
huizen als maar kleiner worden 
of geheel verdwijnen en dat het 
'groene' karakter van steden en 
dorpen verdwijnt . Voor opgroei
ende kinderen zal de bewoonde 
ruimte steeds kind-onvriendelij
ker worden. Een en ander is goed 
waar te nemen in grote bevol
kingscentra als New York en 
Londen. Er zal sprake zijn van een 
toenemende ManhattaniserinB van 
onze steden door de hoogbouw, 
hetgeen ook een geweldige hori
zonvervuiling van dit platte Ne
derland betekent. Dit leidt tot 
het psychologisch effect dat Ne
derland steeds kleiner lijkt. Ver
der wordt de Nederlandse archi
tectuur thans zichtbaar beheerst 
door het streven om het maxi
maal aantal mensen te herbergen 
op een minimale oppervlakte, 
hetgeen uitsluitend het gevolg is 
van de ruimtearmoede in ons 
land. 

Vooral de lagere inkomens
klassen zullen de dupe worden 
van de hoge urbanisatiegraad: de
ze inkomensklassen zullen steeds 
meer in de dichtbevolkte wijken 
met weinig groenvoorziening 

moeten won en, terwijl de hogere 
inkomensklassen meer levens
ruimte kunnen huren ofkopen en 
in de weekends en vakanties 
makkelijker aan de volte kunnen 
ontsnappen met hun tweede hui
zen, korte trips naar het buiten
land etc. Zo worden bijvoorbeeld 
volkstuinen steeds schaarser en 
duurder. Ook deze verschijnse
len zijn thans in aile grote bevol
kingscentra van de wereld waar 
te nemen, ongeacht de politieke 
inrichting van hetland. 

Volumeproblemen? 
Vee! van de genoemde gevolgen 
van overbevolking zijn dus !outer 
volumeproblemen. Niet het ver
bruik per hoofd, maar het totale 
verbruik of de totale belasting is 
relevant voor het effect op natuur 
en milieu in ons land. Met een 
bevolking van zeg 5 miljoen men
sen in Nederland zou dit type vo
lumeproblemen verdwenen zijn. 
Zie de Scandinavische Ianden, 
neem Denemarken. Vaak wordt 
beweerd dat ons welvaartsniveau 
de bron van alJe narigheid is . Dit 
is echter maar zeer ten dele waar. 
Ongeacht het welvaartsniveau zal 
een toename van de bevolkings
dichtheid immer nadelige gevol 
gen voor natuur en milieu heb
ben. Illustratieve voorbeelden 
zijn Ianden als Bangladesh, China, 
Indonesie met speciaal Java, en 
India. Hoge bevolkingsdichthe
den bij een laag welvaartsniveau 
hebben in deze Ianden tot een 
enorme vernietiging van de na
tuur geleid. Hetzelfde gebeurt 
thans op grote schaal in Afrika 
en Zuid-Amerika. Overal waar 
mensen in grote getale zich vesti
gen verdwijnt de natuur, zo sim
pel is het. 
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De volledige vrijblijvendheid van 
het kiezen van het aantal kinderen 
per gezin zou ter discussie moe
ten worden gesteld. De overheid 
als hoeder van het algemeen wel
zijn van mens en natuur zou de 
bevolking hierop dienen te wij
zen. Wij bezitten eenvoudig niet 
de ruimte om welke groei dan 
ook meer toe te Iaten. Op ethi
sche gronden is een pleidooi voor 
een beperking van het aantal kin
deren per gezin zeer goed te ver
dedigen. lmmers elk individueel 
gedrag dat - indien het door 
iedereen wordt gepraktiseerd -
lcidt tot ernstige en blijvende 
negatieve gevolgen voor natuur, 
milieu en de mens, mag en m?et 
zelfs door de gemeenschap wor
den afgekeurd en tegengegaan. 
Daarom moet het stichten van 
gezinnen met vier of meer kinde
ren als bijzonder egolstisch en 
asociaal beschouwd worden, 
gelet op de ernstige gevolgen van 
verdere bevolkingsgroei. Ten
slotte kan je niet van een gezin 
met twee kinderen verlangen dat 
ze milieubesparende maatregelen 
nemen als de buren zich vier of 
meer kinderen veroorloven, laat 
staan dat een klein gezin via inko
mensoverdracht grote gezinnen 
zou moeten ondersteunen. 

Mijn conclusie luidt dat de 
groei van het inwonertal in ons 
land tot staan gebracht zou moe
ten worden. Anders wordt de 
strijd voor behoud en verbetering 
van natuur en milieu een achter
hoedegevecht, goed gekarakteri
seerd met 'dweilen met de kraan 
open'. Vergrijzing is dan onont
koombaar, maar gelukkig een tij
delijke zaak. De problemen die 
daarbij optreden zijn oplosbaar, 
ook al zal dat misschien tijdelijk 

tot enige daling van de welvaart 
leiden. V erzorging van het groter 
aantal bejaarden kan worden op
gevangen met een sociale dienst
plicht. Zeer waarschijnlijk kun
nen de negatieve effecten van de 
vergrijzing, zoals te weinig wer
kenden, goed opgevangen wor
den door het onstellend hoge per
centage van niet-werkenden in 
ons land te verlagen (het is be
paald niet toevallig dat het chro
nisch hoge werkloosheidsniveau 
in ons land van de afgelopen 1 5 
jaar samenvalt met de periode 
van hoge immigratie). Voorts is 
een verhoging van de effectieve 
pensioneringsleeftijd te overwe
gen, nu de levensverwachting 
aanzienlijk hoger is dan vele de
cenrLia geleden toen de leeftijd 
van 65 jaar werd ingevoerd. Het 
klinkt allemaal niet zo leuk, maar 
de nadelen zijn gering vergeleken 
bij de gevolgen van een blijvende 
bevolkingsgroei. 

Beperkina bevolkinasaroei 

Degenen die de groei van het in
wonertal echter niet willen stop
pen, zullen dienen aan te geven 
wat de zin en voordelen van deze 
groei zljn en verder moeten ze 
maar zwijgen over natuurbehoud 
en verbetering van het milieu in 
ons land. Het is toch absurd dat 
dit overbevolkte land de bevol
kingsgroei van andere wereldde
len moet opvangen. Met de hui
dige hoge immigratie wordt geen 
enkel probleem van andere Ian
den duurzaam opgelost, maar 
wei wordt het milieu, de natuur 
en het restantje open ruimte in 
ons land duurzaam aangetast! La
ten we het voorbeeld van de 
Scandinavische landen en het 
Verenigd Koninkrijk volgen, die 

zeer bewust hun bevolkingsgroei 
trachten te beheersen. 

Geen enkele naoorlogse rege
ring heeft deze ernstige gevolgen 
van ons hoge inwonertal en de 
groei daarvan publiekelijk aan de 
orde durven stellen. Laat staan 
dat er eens goed over gedebat
teerd is in de volksvertegenwoor
diging. Hieruit blijkt dat dit on
derwerp nog immer een groot 
tahoe is. De politick durft dit pro
bleem niet aan te pakken, on
clanks het feit dat zeer velen ons 
land overbevolkt vinden. (Uit 
recent onderzoek blijkt dat 70 
procent van de bevolking ons 
land te vol vindt, in een referen
dum zou dit genoeg zijn voor een 
'grondwettelijke' meerderheid 
die staat achter een actieve poli
tick om de groei te beperken en 
uiteindelijk tot nul te reduceren, 
in plaats van het huidige 'laisser
faire, laisser-aller' beleid). Geen 
enkele omroep heeft het aange
durfd om in een televisiepro
gramma serieus en indringend de 
toenemende overbevolking in 
ons land en haar zeer ernstige 
negatieve gevolgen te behande
len. Maar ook de schrijvende pers 
heeft het wat dit onderwerp 
betreft Iaten afweten, of probeert 
een debat hierover te vermijden. 
Dit is een zeer teleurstellende 
conclusie. Het urgentste pro
bleem van de Nederlandse sa
menleving is een taboe-onder
werp. Oat belooft niet vee! goeds 
voor de toekomst van natuur, 
milieu en de leefbaarheid in ons 
land! 

M.G. NORTHOLT 
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