Wim Haver

De milieutentoonstelling 'Groningen als leefomgeving' van de Groningse Milieufederatie maakt momenteel een succesvolle rondreis door de provincie Groningen. Op
4 februari 1982 werd het startsein voor deze
rondreis gegeven door PvdA gedeputeerde
Roei Vos in een volle Martinikerk te
Groningen, die voor die gelegenheid was
ingericht als een milieumarkt. De maar liefst
20 deelnemende milieugroepen uit de stad en
ommelanden zorgden voor een geweldige
sfeer in de kerk, die in de vier openingsdagen
maar liefst 1500 a 2000 bezoekers trok!

Geslaagde opzet
De tentoonstelling heeft als hoofddoel het
laten zien hoe het gesteld is met de vervuiling,
met verloren gegane landschappen en
natuurgebieden, wat er nog over is aan mooie
plekjes, waar de bedreigingen vandaan
komen, wat de gemeente doet om de stad of
het dorp leefbaar te houden en watje er zelf
aan kunt doen.
In elke bezochte plaats is deze opzet goed
geslaagd. Er bleken opvallend veel groepen
(tussen de 8 en 14) aktief bezig te zijn met de
leefomgeving, en al die groepen beschikten
meestal over voldoende leden die bereid
waren een bijdrage te leveren over de
leefomgeving ter plaatse en hun aktiviteiten
daarin.
Zo werd er rondom de diaserie een veelkleurige manifestatie opgebouwd vol foto's,
affiches, kaarten van de omgeving en ander
materiaal. Je stond er vaak versteld van
hoeveel moois er nog te zien viel, bv. in de

Onderlinge kontakten
Een gunstig effekt van de rondreizende
tentoonstelling was een verbetering van de
onderlinge kontakten: soms wisten de
verschillende groepen niet eens van eikaars
bestaan af. Tijdens de voorbereidende
vergaderingen konden de groepen nader met
elkaar kennis maken en meer van eikaars
aktiviteiten te weten komen. Tijdens de
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e basis van de tentoonstelling bestaat
uit vier diaseries met tekst en geluid,
die een beeld geven van de leefomgeving in Groningen: 1 de stad, 2 het platteland, 3 de natuur, 4 werk en energie.
De series worden vertoond in kleine
'bioskoopjes': kabines voor acht personen,
die vrij gemakkelijk opgebouwd en
afgebroken kunnen worden.
Tot nu toe zag de rondreis er als volgt uit: in
maart een week in het gemeentehuis van
Stadskanaal, in april tien dagen in de
Dr. Bosschool voor LBO en ITO in
Hoogezand-Sappemeer, in mei drie weken
op de Rijks Pedagogische Akademie te
Appingedam en in juni eerst een week in de
Molenberg van Delfzijl en tenslotte nog vier
dagen in de Menterne te Muntendam.
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aan de tentoonstelling en zelfs zijn we al op
TV geweest: in maart 3 minuten in Van gewest tot gewest.
Verdere programma
Gedurende het verdere verloop van de
rondreis zal al het mogelijke geprobeerd
worden om meer mensen aan te trekken, de
tentoonstelling is het waard.

Scholen enthousiast
In elke plaats werden scholen van het lager
en voortgezet onderwijs op de hoogte
gebracht van de komst van de tentoonstelling. In de week voor de opening werden
telefonische afspraken gemaakt voor hun
bezoek en aan het eind van zo'n week was de
agenda overvol. Gelukkig wel!
Leerkrachten en leerlingen waren zeer
enthousiast: een bezoek werd meestal
ingeleid door een diaserie en daarna kregen
de leerlingen een lijst met vragen die zij
konden beantwoorden bij het bekijken van
de tentoonstelling. Tenslotte werd de leraar
nog een verwerkingsblad bij de diaserie
aangeboden, zodat de leerlingen op school
nog verder konden praten over de leefomgeving in hun woonplaats. De vragenlijst
en de verwerkingsbladen waren gesteld in
twee nivo's: vijfde/ zesde klas basisschool en
eerste/ derde klas voortgezet onderwijs en zij
bleken prima te voldoen.

' publiek moeilijk te lokken
\K i'-tal is de manifestatie op zaterdagen,
•.nm» ook wel 's avonds of op zondag, open;•.••.!(. ld voor het 'gewone publiek'. De
lx l.i ngstelling valt echter behoorlijk tegen. In
Suuiskanaal viel het mee, daar kwamen op
/.ik i dag 200 bezoekers, maar in Hoogezand
\> .11* n we in een weekend 13 uur open voor
I Sd mensen. Appingedam en Delfzijl
zorgden voor een dieptepunt met resp. 15 en
25 bezoekers op 2 zaterdagen.
En dat terwijl de publiciteitsmachine steeds
beter draait: alle groepen en clubs die iets met
de leefomgeving te maken hebben worden
uitgenodigd voor de opening, een vijftigtal
affiches worden opgehangen in winkels en
openbare gebouwen, persberichten worden
op tijd verstuurd voor een voorpublikatie en
bijna altijd komt er een artikel met foto van
de opening in de plaatselijke kranten. Radio
Noord heeft in het begin aandacht besteed

Het programma ziet er als volgt uit:
13 sept - 18 sept Oude Ulo te Leek
27 sept - 16 okt Martinikerk te
Groningen,
29 okt - 2 nov
Martinihal Energiebeurs
te Groningen
15 nov - 19 nov DeMarkeinVlagtwedde
(milieu- en energiebeurs)
De rest van de rondreis, die waarschijnlijk tot
volgend jaar juni zal duren, moet nog
ingevuld worden. Er zijn al wat kontakten
geweest met Winschoten, Oldekerk, Grootegast, Bedum, Haren, Veendam en Winsum.
Heeft u belangstelling om mee te doen of tips
voor expositieruimte, bel dan de Milieufederatie Groningen 050 - 130800, vragen naar
Wim Haver of Luitje Douma.
Wim Haver is tijdelijk werkzaam bij de Milieufederatie
Groningen als koördinator van de tentoonstelling.
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