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Themadagen over groot en klein Chemisch Afval in de
MartiniholGroningen, Vr 14-22. ZalO-22. Zo 10-18 uur B

Het zijn moeilijke tijden — ook voor het milieu
— ook voor het Noorden. In een tijd waarin
iedereen zich zorgen maakt over de toekomst,
lijkt het zinvol om stil te staan bij de vraag: 'Hoe
nu verder?' Dat de periode van onbelemmerde
welvaarts-groei op z'n eind zou lopen, wisten we
al zo'n tien jaar. Dat onvoldoende zorg voor het
milieu ons op langere termijn de das om zal
doen, hebben we ook al in de praktijk kunnen
proeven. Gif dumpen omdat het de makkelijkste
en goedkoopste oplossing lijkt, blijkt later de
meest moeilijke problemen op te leveren
waarvan de oplossing vaak het honderdvoudige
bh'jkt te kosten. Wat we inmiddels ook al onder-
vonden hebben is dat het (strukturele) werkgele-
genheidsprobleem in zwakke regio's als bv.
Noord- en Oost-Groningen, niet opgelost wordt
door de vestiging van grootschalige basisindu-
strieën of het intensiveren en schaalvergroten
van de landbouw. Dat meer arbeidsintensieve be-
drijfsvoering in kleinere eenheden wèl zoden aan
de dijk zet, hebben degenen die daar voor open
staan de laatste jaren herhaaldelijk kunnen kon-
stateren.

De ernst van de huidige situatie en de drei-
ging van de toekomstige begint met de
forse bezuinigingen en het snel stijgende

aantal werklozen eindelijk tot ons door te drin-
gen. De weerstand tegen de manier waarop de
overheid meent deze problematiek te lijf te
moeten gaan roept de onvermijdelijke vraag
op: 'Wat dan wel?'
Milieuorganisaties — en de Stichting Noorder-
breedte is daar een uitvloeisel van — zijn al lang
geen verdedigers meer van het enge natuur-be-
lang. Wij zetten ons in — elk op eigenwijze —
voor een maatschappij waarin mensen zich
kunnen ontplooien in een plezierige en gezonde
leefomgeving en dan op zo'n manier, dat de ge-
neraties die na ons komen dat ook nog zullen
kunnen doen.
Voor Noorderbreedte betekent dat: die ontwik-
kelingen in het Noorden signaleren en zo mo-
gelijk stimuleren, die in dat toekomstbeeld pas-
sen. In ons tijdschrift dus niet alleen aandacht
voor milieubedreigingen, maar ook voor nieu-
we mens- en milieuvriendelijke ontwikkelingen.
In dit themanummer over afval schenken we

O P R O E P
Inzamelen van klein chemisch afval. Op za-

terdag 19 maart wordt in het kader van het
afvalkongres van Noorderbreedte een

proefinzameling gehouden in samenwerking
met de Gemeentereiniging Groningen. U
kunt de volgende afvalprodukten inleveren:
verfresten, tl.-buizen, bestrijdingsmiddelen,
oplaadbare en kwikbatterijen, impregneer-
middelen, oplosmiddelen en afgewerkte olie.
Het bedrijf Metalchem uit Scheemda plaats
kontainers voor fixeer en foto- en filmontwik-
kelaar.

aandacht aan het voorkomen, verwijderen en
verwerken van afval in het Noorden. Een kom-
plexe materie waar van alles aan vast zit. De
beschikbare ruimte per 'Noorderbreedte' is
maar beperkt en zodoende komen in dit num-
mer dus ook maar een beperkt aantal afvala-
spekten aan de orde. Mede daarom hebben we
op 18, 19 en 20 maart de Noorderbreedte-the-
madagen over chemisch afval in de Groninger
Martinihal georganiseerd. Ook verwijzen we
naar de door ons bij die gelegenheid uitgegeven
dokumentatiemap over chemisch afval en de
vele publikaties rond het onderwerp afval die
tijdens de themadagen (en daarna via het Lan-
delijk Steunpunt voor Milieu-Edukatie in Am-
sterdam) te verkrijgen zijn.

De Stichting Noorderbreedte kan zelf geen
nieuwe wegen aangeven voor de toekomst,
maar wel helpen bij het vinden daarvan.
Onze aktiviteiten rond het thema afval, waarbij
samenwerking met overheid en bedrijfsleven
een belangrijk punt is, zijn daar een voorbeeld
van.
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