Als de provincie, maar vooral de gemeente Groningen, met f 50.000,—over de brug komt dan
krijgt Groningen dit jaar de eerste informatiezuil over natuur, milieu en landschap. Het plan
is een initiatiefvan de Milieufederatie Groningen en wordt gerealiseerd door de beeldhouwers
Egbert Hanning en Mette Bus en schilderes len van Laanen.

DE MILIEUZUIL, INFORMATIEF
EN VANDAALBESTENDIG
H.

Let idee om de burger in de
stad meer milieu-informatie te verschaffen,
komt van Gerard van Dijk, redakteur van
Noorderbreedte en stafmedewerker van de
Milieufederatie Groningen.
Gerard van Dijk: 'Als je zoals ik veel door de
stad loopt, dan krijg je van alle kanten en
voortdurend boodschappen op je af. Het is
me opgevallen dat die altijd gaan over dingen die het milieu belagen. Het milieuverhaal komt in het stadsbeeld ontzettend weinig aan bod, afgezien van een enkel postertje
of een busreklame over Noorderbreedte.
Ik dacht dat een opplakzuil of iets dergelijks
daar een mogelijkheid voor kan zijn. Het
moet echter wel goed zijn vormgegeven. Dat
kunnen we in de milieubeweging niet zelf.
Het is een vak dat je ook over moet laten aan
specialisten. Noorderbreedte heeft dat altijd
goed begrepen. Kunstenaars en milieubeschermers kunnen elkaar uitstekend ondersteunen. Je gaat bij een dergelijk projekt uit
van de nulsituatie, dat betekent je gaat meedenken, zonder dat er ook maar kans is dat je
een cent krijgt. Ik kwam Egbert tegen en
vroeg of hij ideeën had om milieu-informatie
over te brengen aan de burgers in de stad'.
Egbert Hanning: 'Ik heb daar een tijd lang
over nagedacht. Toen in een gesprek met Gerard de mogelijkheid bestond om wellicht
dit projekt te laten subsidiëren, heb ik Mette
gevraagd om het samen te doen. Het ontwerp
van de zuil is dan ook van beiden. Aanvankelijk dachten we aan een soort abri, maar
dat vonden we te gewoon. De opplakzuil van
vroeger — de peperbus — is eigenlijk uit het
straatbeeld verdwenen en wij wilden dan
ook een goed vormgegeven opplakzuil ontwerpen.

De

Mette Bus, Egbert Han-<
ning, len ton /Manen en
Gerard van Dijk (vlnr)
op de plek op dl Grote
Markt waar de milieuzuil komt
N O O R D E R B R E E D T E

Het bestaat uit een roestvrij stalen tank met
een omtrek van 5,80 m en 3 m hoog, geplaatst
in een driepotige M, die in 3 kleuren blauw
is geverfd. Daarboven bevindt zich een soort
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stormbal. We voeren de poten in onze
ateliers uit. We hebben daarvoor wel een
technisch assistent aangetrokken. Misschien
schakelen we een konstruktiebedrijf in om
de tank te maken'.
Wat zijn de kosten van de zuil?
Gerard van Dijk: 'We hebben subsidie aangevraagd voor ƒ 75.000,— en inmiddels zijn
'daarvan ƒ 25.000,— toegezegd door het Nationaal Comité voor het Europees jaar van
het milieu. Aan de gemeente hebben we gevraagd om samen met de provincie de rest te
betalen. De gemeente staat welwillend tegenover het projekt. Zo heeft burgemeester
Staatsen al aangekondigd dat de zuil er
komt, maar officieel weten we nog niets'.

Niet in de loop, wel in de kijk
Waar wordt de milieuzuil geplaatst?
Egbert Hanning: We hebben een voorkeur
voor een lokatie op de Grote Markt achter
het stadhuis en bij het begin van de Oude
Boteringestraat. Daar is een trottoireilandje
vlak bij de bushaltes. De zuil staat daar niet
in de loop, wel in de kijk. Een alternatief is
een lokatie tussen de Korenbeurs en de Akerk. De gemeente vindt echter de plaats op

de Grote Markt acceptabel'.
Wie gaat de zuil beheren?
Gerard van Dijk: 'Ik heb een voorstel aan de
gemeente gedaan om dat over te laten aan de
Milieufederatie. Alleen technisch hebben
wij niet de middelen daarvoor, zoals stellingen, hoge drukspuit ed. De gemeente heeft
dat wel en zou daarbij moeten helpen. Wij
willen echter zeggenschap houden hoe de
zuil wordt gebruikt.
Je moet ook duidelijkheid hebben over het
eigendom. Het wordt een stevige konstruktie
die bestand is tegen vandalisme. Mocht het
echter zo uit de hand lopen dat ook dit
straatmeubilair vernield wordt, dan is het
voor de Milieufederatie onmogelijk om de
kosten daarvan te dragen. Dus moet de gemeente formeel de eigenaar worden'.
Ben je niet bang dat er kommerciële reklame
opgeplakt wordt van bv. een reisburo of
bierbrouwerij'?
Gerard van Dijk: 'Als dat het geval is, wordt
het de volgende dag verwijderd, want ik
loop er dagelijks langs'.

Egbert Hanning: 'Het leuke van roestvrij
staal is dat het keihard is en dat alles er af
kan'.
Wat voor informatie wil je kwijt op de zuil?
Egbert Hanning: 'De bovenrand van de zuil
wordt besteed voor een permanente afbeelding. Zo denken we bv. om dit jaar veel aandaqht te besteden aan de Noordzee. De onderkant kan dan beplakt worden met aktuele
informatie van milieuorganisaties en de
overheid. De presentatie van de bovenkant
wordt verzorgd door Ien van Laanen'.
Gerard van Dijk: 'De enige beperking is dat
de informatie te doen heeft met het milieu'.
Bijvoorbeeld Groene Persil?
Gerard van Dijk: 'Dat is kommercieel en
daarom niet toegestaan. Het gaat met name
om de non-profit milieu-organisaties. We
willen de burgers bereiken en informeren
over zaken als afvalverwerking, zelfkomposterihg, energieproblemen ed. Zo zullen we
bijvoorbeeld zeggen: Wie met de trein gaat,
verzuurt niet. We zeggen niet: Wie met de
NS gaat, verzuurt niet. En: Pak de bus, het
scheelt een bos en dus niet pak de GADO'. •

Hoe denken jullie het vandalisme en de
spuitbus- en plakrage het hoofd te bieden?

RIVIERENBOEK EN ZEEFDRUK
Er zijn nog rivierenboeken en enkele zeefdrukken tegen bodemprijzen te koop!
Het rivierenboek, uitgegeven in samenwerking met de Waiburgpers, heeft zeer positieve recensies in dag- en weekbladen gehad zoals: 'Rivieren van Noord-Nederland is een mooie
gids' Coevorder Courant, 'Zorg te laat voor veel Noordelijke
rivieren' Nieuwsblad van het Noorden of 'Interessant, historisch en actueel boek' Leeuwarder Courant, 'Uitvoerig boek
over onderbelichte natuur' NRC.
Houdt u van lezen, fietsen, kanoën of wandelen, bestel dan
gauw het boek Rivieren van Noord-Nederland, 160 pagina's
met veel (kleuren) foto's. De ledenprijs bedraagt ƒ 19,50 over
te maken op girorek. 37.33.929 tnv. Noorderbreedte, ovv. Rivierenboek, of u komt langs op het kantoor aan de Ossenmarkt
9, Groningen. Dan kunt u gelijk de zeefdruk 'Zicht op Noorderbreedte' van Han Jansen bewonderen en eventueel voor
210 gulden bezitten. Het is een fantastisch mooie zeefdruk,
uniek in zijn soort met rijke kleurschakeringen die op de zeefdruk nog beter tot uiting komen dan op het omslag van Noorderbreedte nr. 1-1986. Alleen te koop bij Noorderbreedte, te
zien en af te halen op genoemd adres.
Marja van Schie
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