
Op 2*7 Juni viel een groot aan-

tal aktiviteiten van Noorder-

breedte in het water. Een spe-

ciale Noorderbreedte-bus, een

topografische kaart op een zak-

doek, een gouden nummer en

een themanummer werden

gepresenteerd en er werden

drie Noorderbreedte-milieu-

prijzen uitgereikt. Het enige

wat die dag uitkomst bood was

een vierkante Noorderbreedte

paraplu.

15 JAAR

Noorderbreedte-medewerkers Frauke Koraack en Kees Siderius voor de bus

NOORDERBREEDTE
in de regen

Jcan

Sïder ius

Tot 13.00 uur was het droog. Dat was ook het
tijdstip waarop de door het bestuur van Noor-
derbreedte uitgenodigde deelnemers verschenen
voor een speciale exkursie geleid door Joost
Lobsteïn en Peter Huig naar de Zwartend ijkster-
schans, het Drie provinciënpuot, de duinen van
Bakkeveen en het Ganzemeer. Een tent bood na
1"3.00 uur bescherming tegen de regen die inmid-
dels met bakken uit de hemel viel. Na enige
lekkere hapjes eh drankjes heette voorzitter jan
Stellema iedereen welkom, waarna Ton Kien-
horst van de GADO het woord richtte tot de 45
aanwezigen en vervolgens de |ubilerende Stich-
ting Noorderbreedte een prachtige, door Swip
Stolk ontworpen, gouden bus aanbood, met op
de zijkant de tekst'Noorderbreedte is lezen over
de schatkamers van Noord-Nederland'. Om de
bus te bewonderen werd door de medewerkers
van Noorderbreedte een vierkante paraplu
uitgereikt, die de verdere dag uitkomst bood. In
de bus bedankte penningmeerster Henk Poortin-
ga de GADO en Swip Stolk voor de uitvoering en
het ontwerp van deze fraaie bus. 'Apetrots zijn
wij op deze bus'zel Poortïnga. De bus rijdt
inmiddels in het streekvervoer door Noord-
Nederland.

Joost Lobstein (links) spreekt het gezelschap toe vanaf de Zwartdijkster schans

Donder

Jan Abrahamse bood vervolgens de deelnemers
de zakdoek met de topografische kaart van het
exkursiegebied rond het Drie provinciënpunt
aan, een collectors item, dat in een beperkte
oplage is gemaakt. Het eerste punt waar we de
bus moesten verlaten was de gerestaureerde

Zwartendiiksterschans. Terwijl de regen on-
ophoudeli[k bleef stromen, vertelde Joost Lob-
stein enthousiast over de funktie van de schans.
Een prachtig gezicht vormden de ruim 40 para-
plu's op lokatie in een verdedigingswerk uit de
oudheid. Jammer dat de camera van de ploeg
van 'Van gewest tot gewesf in Groningen al
kapot ging. Temeer omdat tijdens het verhaal
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Regen..

van Joost over de problemen van Bommen
Berend rond deze schans, de donder met geweld
door het zwerk rommelde. Kirsten Klijnsma van
Radio Noord had met haar opname wat dat
betreft meer geluk.
Het Drie provinciënpunt konden de deelnemers
vanuit de bus goed waarnemen, evenals het
Ganzemeer, een pingoruïne ten zuiden van

Bakkeveen. Een korte wandeling door de duinen
van Bakkeveen was wederom een bijzondere
ervaring. Om 16.00 uur arriveerde het gezel-
schap in Oldeberkoop.
Hier was eerder die middag de Open Stal met
een swingend kinderprogramma van start ge-
gaan. Een aantal scholen uit Noord-Nederland,
dat meegedaan had aan de Open Stal-prijs-

vraag, genoot in de feesttent van een optreden
van Circus Custers. In de zaal van het belenden-
de café 't Wapen werd de Open Stal-manifesta-
tie officieel geopende met toespraken van o.a.
Commissaris der Koningin Wiegel, Noorder-
breedte-voorzitter Stellema en Open Stal-voor-
zitter Stienstra. Na een broodmaaltijd en een
verkenning (onder de Noorderbreedte-paraplu)
van het dorp Oldeberkoop en de uitgestalde
kunstwerken, arriveerde de Noorderbreedte-bus
met nieuwe gasten voor het avondprogramma.

Noorderbreedte-Milieuprijzen

Hoewel de regen tegen een uur of acht ophield,
was de atmosfeer in de feesttent vochtig en
frisjes. De Lake City Jazz Band en het kabaret-
duo Van der Harst-Hesselink hadden daar de
taak de toegestroomde gasten van Noorder-
breedte en belangstellenden uit Oldeberkoop te
vermaken. Jan Stellema memoreerde in zijn
feestrede de oprichting van de stichting Noor-
derbreedte en de totstandkoming van het eerste
tijdschrift in 1976. De toenmalige staatssekretaris
Wim Meijer, tegenwoordig CdK in Drente en met
spijt afwezig, kreeg het eerste exemplaar inder-
tijd uitgereikt. Als voortzetting van het werk van
de afgelopen 15 jaar voorzag Stellema voor de
stichting Noorderbreedte een vruchtbare toe-
komst.

Bartvan der Harsten Han Hesselink namen
vervolgens het woord met een voor deze avond
samengesteld programma van liedjes en teksten
over het milieu in het algemeen en de schoonheid
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Dr. H. M. Klouwen (links) maakt de prijswinnaar bekend als eerste de gebroeders Prins uit Erica. Als tweede het Waterpakt, Hans Revier neemt de prijs in
ontvangst...

van het landschap van Noord-Nederland in het
bijzonder. Ook aan al deze aanwezigen werd in
de loop van de avond het 'gouden' Noorder-
breedte-nummer met de zakdoek uitgedeeld.
Daarna volgde de presentatie van het nieuwe
themanummer 'De bovenkant van Noord-Neder-
land' en de overhandiging van het eerste exem-

n als derde een dolgelukkige Klaas Bieze

plaar daarvan aan de heer G. Beijen, hoofd
Regionale Inspekfie Milieuhygiëne voor Gronin-
gen, Friesland en Drente.
Hoogtepunt van de avond vormde de uitreiking
van dedrie-Noorderbreedte-milieuprijzen. Deze
drie prijzen (voor bedrijven, personen en organi-
saties) zijn dit jaar —ter gelegenheid van het

jubileum - voor het eerst toegekend. In de kate-
gorie bedrijven ging de prijs naar het autosloop-
bedrijf van de gebroeders Prins in Erica (ZW-
Drente). In een branche waarin dit niet ge-
bruikelijk is, werkt dit bedrijf al jaren zonder
subsidies aan een meer milieuvriendelijke aan-
pak. Het bedrijf Prins kan daarom volgens de
jury, onder voorzitterschap van de heer H. M.
Klouwen, gelden als een uitstekend voorbeeld
voor kollega-bedrijven.
In de kategorie organisaties heeft de jury een
aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het Water-
pakt, een samenwerkingsverband van vier 'natte'
milieu-organisaties. Wadden vereniging, Us-
selmeervereniging, Werkgroep Noordzee en
Stichting Reinwater hebben onlangs besloten hun
krachten te bundelen om de watervervuiling in en
om Nederland aan te pakken. Het Waterpakt
werd onderscheiden, omdat de jury deze samen-
werkingsgedachte erg belangrijk vindt.
De 66-jarige gifspeurder Klaas Bieze uit Gronin-
gen ontving de Noorderbreedte-milieuprijs voor
personen. Oud-politieman Bieze onderzocht
twintig jaar geleden al giflozingen in Noord-
Nederland; een tijd waarin het woord milieuver-
ontreiniging nog moest worden uitgevonden.
Voor velen in het Noorden is Klaas Bieze een
voorbeeld en stimulans geweest zfch voor een
beter milieu in te zetten; voldoende redenen voor
de jury om hem deze prijs toe te kennen.
Met de uitreiking van de milieuprijzen eindigde
in Oldeberkoop een ietsje kleumerig, maar
geslaagd hoogtepunt uit dit Noorderbreedte-
jubileumjaar. ©
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