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W e hebben het huis tien jaar geleden een 
beetje gekocht om de bomen in de tuin. Een 

mooie Paulownia tomentosa gaf tijdens die warme 
zomer schaduw, net zoals de cipres en de grote 
dennen. Het geurde daar heerlijk en ik dacht: wat 
een fijne plek.” Het is met de aankoop van het 
huis in Hoofddorp dat de kiem werd gelegd voor 
de tuinpassie van Tineke Netelenbos, voormalig 
minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede 
kabinet Kok. Ze verdiepte zich in de planten-
wereld, las tuinboeken- en bladen, want ,,als je 
iets doet, moet je wel weten wat je doet”, kocht 
zadenmengsels en ging vol ongeduld samen met 
haar man aan de slag. 

Weelderig
Haar tuin is vol, weelderig en heeft verschillende 
sferen. ,,Ik stop te veel planten en veel verschil-
lende bloeiende planten in de grond maar daar 
hou ik van. Ik wil geen aarde zien. Dat heeft als 
voordeel dat ik weinig onkruid weg hoef te halen.” 
Gaten die in de beplanting vallen omdat bepaalde 
soorten niet aanslaan of een andere plek in de 
tuin verkiezen, vult ze direct op. 

De bloei begint in het voorjaar met verschil-
lende bolgewassen als tulp en sierui. ’s Zomers is 
de tuin een bloemenzee met Campanula, Veronica, 
Phlox, Echinacea en Digitalis. ,,Ik hou zo van Digitalis 
maar deze doet het niet goed op de zware grond 
hier. Hij zaait zich wel uit tussen de bestrating 
vanwege het zand. Tegen beter weten in koop ik 
elk jaar nieuwe planten. Meestal laat ik het gaan, 
maar deze wil ik graag in de tuin.” Een roos bloeit 
nu nog, Helleborus staat in knop en de Viburnum 
bodnantense ’Dawn’ laat de eerste bloemen zien. 
Coniferen zorgen voor het groene winterbeeld. 
,,Het is een klein paradijs dat we hebben gecre-
eerd en dat geeft een fantastisch gevoel.”

Tijdens het groeiseizoen is ze elke zondag in 
haar tuin te vinden. ,,Als je veel op pad bent is het 
prettig om thuis te zijn, de natuur dicht bij huis te 
hebben en de hele dag in de tuin te ploeteren.” Tij-
dens moeilijke perioden in haar politieke carrière 
en zoals onlangs nog toen ze hevige kritiek kreeg 

te verduren vanwege de bouwfraude bij de HSL, is 
werken in de tuin dé manier om weer te aarden. 
,,Buiten bezig zijn betekent ’back to the basic’. Dat 
gewroet in de aarde relativeert enorm. Dat zouden 
meer mensen moeten doen.”

Verantwoordelijkheid
Tineke Netelenbos is een buitenmens en toont in 
het gesprek liefde voor de natuur. Hoe zich dat 
verhoudt tot haar voormalige functie van minister 
van Verkeer en Waterstaat, verduidelijkt ze als 
volgt: ,,Ik vind dat je er als minister verantwoor-
delijk voor bent dat de mensen in Nederland hun 
geld kunnen verdienen. Noodzakelijke ingrepen in 
de infrastructuur en de uitbreiding van Schiphol 
moeten dus gebeuren. We zijn nu eenmaal een 
distributieland. In het tweede kabinet Kok zagen 
we het Groene Hart als het Central Park van de 
Deltametropool: bescherming van het Groene 
Hart maar wel openstellen voor de stedeling. Ik 
koos toentertijd niet voor ondertunneling van de 
HSL, maar voor een spoorlijn bovengronds. Het 
geld dat we zouden besparen konden we dan 
steken in de verbetering van het gebied: meer 
natuurbescherming op landbouwgronden waar de 
burgers overheen zouden kunnen wandelen, net 
zoals dat in Engeland gebeurt. Maar de tunnel is 
er uiteindelijk toch gekomen.” 

De voormalig minister is bezorgd over de open-
bare ruimte in Nederland. ,,Groen dicht bij huis is 
belangrijk. Als kind struinde ik rond in tuinen van 
leegstaande patriciërshuizen langs de Zaan, sala-
manders en kikkers zoeken. Voor de kinderen in 
de stad is de natuur niet meer binnen handbereik. 
Volgens mij is dat de oorzaak dat bewoners wei-
nig binding meer voelen met groen en hun tuinen 
bestraten.” Bind hen weer aan hun omgeving, is 
haar advies aan de groene vakmensen, door ze 
te betrekken bij het groenonderhoud en wedstrij-
den hiervoor te organiseren. Toon liefde voor het 
groen en kijk niet alleen naar efficiency. Want 
hoe zorgvuldiger de omgeving is vormgegeven, 
hoe zuiniger burgers erop zijn. ,,En dat is niet een 
kwestie van geld, maar van prioriteiten stellen.”  

Tineke Netelenbos vindt het jammer dat bewoners het groen uit hun tuinen verdrijven en deze inrich-
ten met grind en steen. De voormalig bewindsvrouw die ging over dode materie als wegen en spoorlij-
nen is geboeid door alles wat groeit en bloeit. Ze is een enthousiaste plantenliefhebber. Planten heeft 
ze in haar eigen tuin nooit genoeg. 
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