
Op 8 juli 1988 is de officiële eerste vaart gehouden
van 'De Noorderbreedte', het speciaal gebouwde schip

voor natuur- en
landschapsverkenning in

Noord-Groningen, de
Lauwersmeer en de

Waddenzee. Een interview
met de initiatiefnemer

Garmt Wiebenga.

NATUUR EN
LANDSCHAP
VERKENNEN

MET
'DE NOORDERBREEDTE

Jan Abrahamse

O P 8 JULI VERLEDEN JAAR WENSTE DE GRONIN-
ger gedeputeerde Jaap van Dijk het motor-
schip 'De Noorderbreedte' en zijn beman-
ning een behouden vaart toe in de Groningse
en Friese wateren. Voor de aan boord verza-
melde pers, VVV-mensen en bestuurders
van de gemeente Winsum noemde Van Dijk
het in de vaart brengen van 'De Noorder-
breedte' een verheugende zaak, omdat dit
niet-gesubsidieerde initiatief nauw aansluit
bij het streven van de provincie om de vaarre-
kreatie in Groningen te bevorderen.
Dat is ook één van de redenen van Garmt
Wiebenga (49 jaar) om met dit voor een par-
tikulier kostbare en bijzondere projekt te ko-
men. 'Ik vind Noord-Groningen en met name het
Marengebied schitterend en de natuur- en land-
schapsbeleving moet meer aandacht krijgen.'
Nog meer trekt het waddengebied. Garmt

Wiebenga is 25 jaar wadloper, heeft in de be-
ginjaren als gids gewerkt bij het wadloopge-
beuren en is oud-bestuurslid van de Wadden-
vereniging. Dat alles heeft hem sterk verbon-
den met het wad. Dit, gekombineerd met zijn
passie voor varen, heeft geleid tot het bouwen
van een speciale boot, die aan bepaalde eisen
moest voldoen.
Lang heeft Wiebenga gezocht naar een be-
staand schip, maar zonder resultaat. Het
schip moest een platbodem zijn met een diep-
gang van 1 meter, zodat hij de Maren en de
Waddenzee kan bevaren. De hoogte boven
de waterlijn is 2,44 m, dit in verband met de
laagste brug in Groningen van 2,50 m. Een
andere reden om met de boot te varen komt
voort uit het sociaal werk dat Garmt Wieben-
ga heeft gedaan als groepsleider in het bij-
zondere jeugdwerk in Groningen en Rolde.
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Dat sociaal gebeuren ziet hij terug in het va-
ren met groepen.
'Dat betekent datje zeker een groep van 50 perso-
nen moet kunnen vervoeren.' I n de salon kunnen
dan ook 50 mensen plaatsnemen. Het schip is
door de Scheepvaartinspektie gekeurd en ge-
schikt bevonden voor 80 personen. De lengte
bedraagt 17,5 m. en de breedte 4,30 m.

Zomerzwerfkaart

'De Noorderbreedte' is in 1988 van juli tot 24
december in de vaart geweest. Ruim 40 toch-
ten zijn gemaakt naar Schiermonnikoog, in
de Lauwersmeer, in Noordwest Groningen
en in de stad Groningen. De gezelschappen
kwamen uit het bedrijfsleven, het onderwijs,
gemeenten en verenigingen, maar ook be-



jaarden en gehandikapten waren regelmatig
aan boord.
Wiebenga werkt samen met Perception Edu-
katief, de organisatie die exkursies maakt, dit
jaar oa. in samenwerking met het tijdschrift
Noorderbreedte. Met de GADO en de VVV
van Winsum is er een speciaal arrangement.
Met de zogenaamde zomerzwerfkaart a
ƒ9,— kan men met de bus van Winsum naar
Lauwersoog. Daar gaat men aan boord van
'De Noorderbreedte', vaart over het Lau-
wersmeer naar Zoutkamp, dan kan men te-
rug fietsen naar Lauwersoog of doorvaren
naar Winsum. Dit gebeurt dit jaar elke dins-
dag in juli en augustus, te beginnen op 4juli.
Elke woensdag vanaf 5 juli kan men de tocht
in omgekeerde richting maken. Het is dan
ook duidelijk dat 'De Noorderbreedte' twee
ligplaatsen heeft, nl. Lauwersoog en Win-
sum.
Dit jaar gaat Garmt Wiebenga ook varen voor
de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen.
De Noorderbreedte zal dan wadlopers gaan
halen van Simonszand, een kleine hoge zand-
plaat ten oosten van Schiermonnikoog.

In de sluis van Ezumazijl

Garmt Wi,

Rolstoelgebruikers

Heel bijzonder is het varen met minder vali-
den. Het schip is daarvoor speciaal geschikt
gemaakt. Het toilet is aangepast voor rolstoel-
gebruikers en Wiebenga overweegt om nog
speciaal een lift aan te brengen. Hiervoor is
subsidie aangevraagd. De keren dat rolstoel-
gebruikers hebben meegevaren waren het
suksesvolle tochten. De losse tafels en stoelen
uit de salon worden dan verwijderd en er
kunnen dan zo'n 20 personen mee.
Wiebenga heeft veel kontakt met reisburo
Dalstra uit Surhuisterveen, die speciale bus-
sen heeft voor invaliden.

Edukatie

Tijdens de tochten geeft Garmt voorlichting
over natuur, landschap en kultuurhistorie
van het Groninger Hogeland, de Lauwers-
meer en de Waddenzee. Soms doet hij het sa-
men met Peter Huig en Joost Lobstein van
Perception Edukatief. Wiebenga wil zich
meer gaan richten op de organisaties die zich
met natuur en landschap bezig houden. 'Vo-
gelobservaties vanuit de boot zijn fascinerend. De
motor gaat dan uit en we gaan voor anker in de
Lauwersmeer. Het bekijken van deze vogels in het
slib van dit natuurgebied is fantastisch.'

De Noorderbreedte in de Lauwersmeer

Op de vraag of er niet te veel konkurrentie
was, antwoordde Wiebenga: 'Het aantal sche-
pen dat in de Maren kan varen is maar heel gering.
Met andere bedrijven streef ik naar een samenwer-
king, bijvoorbeeld met kano- enfietsverhuurbedrij-
ven. De provinciale VVV's in Friesland en Gronin-

gen promoten deze samenwerking.'
Belangstellenden kunnen informatie inwin-
nen bij:

Garmt Wiebenga, Petrus Campersingel 213,
9713 AM Groningen, tel. 050-145032. •
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