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Van 5 tot en met 12 september 1981 organi-
seren de provinciale Landschappen een Week
van het Landschap.
In elke provincie kan dan vanuit één of meer
vertrekpunten gefietst en gewandeld worden.
De vertrekpunten worden in de plaatselijke
pers en de huis-aan-huisbladen bekend ge-
maakt.

In deze week zal er enige publiciteit zijn
rond ieder provinciaal Landschap. De
Landschappen proberen dan gezamen-

lijk enige bekendheid te geven aan het werk
dat zij doen en de funktie die zij vervullen
naast organisaties als Natuurmonumenten.
Dankzij de 'kleinschaligheid' van de provin-
ciale Landschappen kan er juist veel aan-
dacht worden besteed aan de eigen streek of
provincie.
Daarnaast komt er een landelijke folder,
waarin alle vertrekpunten in het gehele land
staan. Deze folder krijgen alle donateurs/
leden van de Landschappen eind augustus
toegestuurd. Zij kunnen dan al kiezen waar
in het land zij willen fietsen en wandelen.
Anderen kunnen deze folder pas in de week
zelf op de vertrekpunten afhalen.
Noorderbreedte geeft U nu reeds de vertrek-
punten in Groningen, Friesland en Drente.
Wilt U ook al eind augustus de vertrekpun-
ten in de overige provincies weten om daar
eens een kijkje te nemen, meldt U dan aan als
donateur van het Groninger Landschap, of
van het Drentse Landschap of als lid van It
Fryske Gea. De adressen vindt U achterin
Noorderbreedte. U ontvangt dan het folder-
tje thuis.

Let U overigens nog op de dag- en huis-aan-
huisbladen voor eventuele kleine wijzigingen.

Groningen
Het Groninger Landschap heeft een fietstocht
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uitgestippeld vanuit Groningen/ Haren.
De vetrekpunten voor te fietstocht zijn:
— Groningen: Benzinestation de Weijert,

Van Ketwich Verschuurlaan 106,
Groningen.-

— Haren: Station NS Haren.
Bij deze vertrekpunten zijn een folder en een
routebeschrijving af te halen. In Groningen
bovendien bij het inlichtingenburo van NS in
het Hoofdstation, echter niet op zondag 6
september.
De fietstocht doet Noordlaren aan, waar op
za. 5, zo. 6 en za. 12 september de NH-kerk,
de Korenmolen en een informatiestand in ge-
bouw De Hoeksteen te bezoeken zijn.
Deze stand wordt bemand door de IVN-Gro-
ningen. Er zal materiaal van vele noordelijke
milieu-organisaties liggen.

Drente
In Drente zullen de aktiviteiten worden
gekoncentreerd op twee plaatsen:
— Het reservaat Kampsheide, met het omlig-

gende Noord-Drentse esdorpen land-
schap langs de Drentse A.

— Het reservaat Doldersummer Veld en het
omliggende gebied in Zuid-West Drente.

In Kampsheide wordt zowel een wandelroute
als een fietsroute uitgezet. Dit reservaat is
goed met het openbaar vervoer te bereiken.
Vanaf het NS Station in Assen is het gebied
met de bus te bereiken. Het vertrekpunt voor
zowel de wandel- als de fietsroute is gelegen
bij Kampsheide.
Nadere details zullen worden uitgewerkt in
de plaatselijke bladen en in een foldertje.
Het vertrekpunt voor Zuid-West Drente is
gelegen aan het begin van het fietspad door
het Doldersummer Veld.
Bij de vertrekpunten zal een informatiestand
staan waarin medewerkers van het Land-
schap voorlichting geven over het doel en het

werk van de Stichting. Tijdens de wandelin-
gen zal aandacht worden besteed aan de
landschappelijke en natuurwetenschappelijke
kenmerken van de terreinen. Hierbij zal ook
uitleg worden gegeven over het terreinbeheer
bv. het heidebeheer.
Voor de fietstochten zal een routebeschrij-
ving worden gegeven met een toelichting op
de omgeving.
De verdere uitwerking van deze en eventuele
andere aktiviteiten zal plaatsvinden in een
folder en in de plaatselijke kranten.

Friesland
In Friesland worden de fiets- en wandelrou-
tes gehouden in Zuidoost-Friesland en Zuid-
west-Friesland.
In Zuidoost-Friesland zijn de vertrekpunten
voor de fietsroute vanaf Huize Olterterp te
Olterterp en de boerderij 'Oan e Wyk' te Bak-
keveen. De wandelroutes in dit gebied vinden
plaats in de landgoederen Olterterp en Laus-
wolt. Het vertrekpunt is ook hier Huize Ol-
terterp. De tweede wandeling vindt plaats in
de Bakkeveensterduinen met als vertrekpunt
de ingang van de duinen bij het zwembad te
Bakkeveen.
Bij deze fiets- en wandelroutes kan men ook
een bezoek brengen aan de expositie 'Natuur ,
en Landschap' in de schaapskooi bij de boer-
derij 'Oan e Wyk' te Bakkeveen.
In Zuidwest-Friesland beginnen de fiets- en
wandelroutes bij de ingang van het Rijster-
bos te Rijs.


