
Noorderbreedte is voor mij; één • idee,; destijds 'uitr: ':/;•;
gewerkt tot een blad door Had': Van Nis én jan : V
Abrahamse. Wijlen Had^van:Nesbelicïaa|pdè:*elT

h
miiieumaffta. Ik Heb nog steeds ëen diëpj bëwpndê-
ring voor de toenmalige vporattelyah de:': '•:'. : V: ::
Mik'euraad Drenthe, die in een keurig donker pjalr.\ ••
gestoken de overheid kon overbluffen;een övërhëid>/
die met langharigeri té doen had; miliëüfakkérs die
niét wisten hoe je ëen das moest strikken. Het 7
geslacht Van Nes: werd vopril: bekend! door zijn raei-
capaciteiten. Het heeft mij:|ltijjl}b^yre!enid ti(ïe:je::" '• \
met je rug naat hétdpel ^e;gëkëe|d1TOo);:é:érf.?yéjtV.:y
winning kunt yëchtem Van Nes hééft bij de Opricfo .
tingvanNoorderbreedte' zëkër omgekeken.;; /•,.•'.•':•'
In een andermiltea'actéerdë Van Nés. troMwens keu-.
rig. In de particuliere natuurbescherrning van Het:
Drentse Landschap, een organisatie die'Vrijwel": :: :
geheel door niet-Drenten jverd géléid,; rnjsstphd zijn
donkere blazer allerminst én lietfaij ikrassë uitsprak ...ï:
ken omwille van oud-grïfflêr jnmedebestuurslid; :•:"
Mr. H. K^nénbèrgachtérpsg&:.:•'.: '•.;:.:'::; J 'ƒ'V: ;''•'
Bij de feestelijke lancering ya^Npèfdèjbïeédtéi |
moest Van Nés feitelijk alleen de:Meppéjer riptaris
Ensink pareren dié - hituuf piifiteiri alshij 'Was -r het!
Han Jansen kwalijk nam; dat hijyprf pp ëb en yloéd
losliet. Wat Ensink betreft had het bladmeteen:
opgeheven kunnenwordên. ;•''/:. :

Van Nes had een grenzeloos yertrouweninjan:; ;

Abrahamse, zpnder wie hij zich geen Noorderbreedte
kon voorstellen. Het redactioneel brein Abrahamse
nodigde bij de opening de staatssecretaris van WVC
en de Commissaris van de Koningin van Drenthe
uit door ze telefonisch beurtelings snel mee te delen

!ipd|r44a<i ïiilfóofdefbriedie gèeri garartöëlvbpr de
d lg | g ^ |

: délijlc <(pfe niet hét ëeujyigë; léyétt én. daSri hpörjk:

* npóiiiérnaritl pyef kiagért.!• :;;•• ij;: v ;!\':ll;::;{:•;>••• '•;.;• V ' j

t nu;tpetrpuwgéstëurid en gelë-
zendopr een selecte groep; van geïnteresseerden,

: sPms ppjc bezorgden :dië hét zich meestal materieel
: kunnen vérpprlbvèn pm::zo té: zijft> Iïat niag; rlëri; zé:;

jpverigensöiétkwalijk.neméijr Hé*ij'ffii&t. één:klein;
flhd^r mèrldjarë;.
hfegrÖépSriii-: .

. geh dan ;Frièzetï> Pwhittgerél Drenten ën Sudétëri-: •
:: Hpllindêrs.: I)e itttefesse in het gebied waarin men :

^ttderë!recëntëjifk biiihéngëkörrïén groepend :|^ij;. ;•••;'.
hëbbën andérë: dingen: aari: hlin riopftl, :^S%1: is h?t zo:
dat hét in hiin iandyaji hërlcpttiSt niét pyellpppt ;;
van dé tijdschriften wpr landschap; nattitir':èn <:||i, ;•
t U U r h i s f p f i ê i ï Ï . Ï :;: •: • :\:.:;.:

; ;:•:>;:';:•; 'i'-;i:'(ï; U : : V ' : ! < j ^ . : ! ;
; •• >, '•; '•]'.•

: (Jnslandisafhahkëlijkyart.de^luihsenVart èétl: .•'!.;.-.

democtatisch;bèstél endernpcratip! blijkt; allëttnihs1'
' géschiktypPf bëhóiid yatt waarden in n^tuiir ëü; •. '••'•{ •;
: cultuur. :Hët;is :oyerigéns:zelfs :de;vraag bf éëtt graté •'

interesse in één gebied niét tévëns dé ddpds'tèek; : :

.vernietiging Van eens:aanwezige;Wa^rdëHil^idt.: :;:
Als we: ééns buiten pnze grenzert kijkeh dart ztën we

dat pp: een yakantië-ëiland als. Kreta alléén d? bezit-
tingen van de Grieks-Kathpliëke: kerk én dé militai-
re oefenterreinen rtog verschoond zijn: gebleven van

: hotels en appartementen. Paardpprzijnnpg •.'
;:.riatuufr:én landschapswaarden^ bëhPödën, overigens
pëf ongeluk/ Dichter bij huis, in; Jutland, kan mén

; zien hoe hét grootgrondbezit dé grpiwildjacht Lillè
: Vildmose in stand: houdt door middel van een raster

:/yan:tweéë'nhalve fnéter'hppgiMaarerbrpedën juist

^ g g
•kenmerken van:vyêlêêriis:bij: öiis weer opgericht
door dé particuliere: naturabescherrnirig. Bordjes,
rasters énspBis paden.;Het natuurwetensBiappdijk

. Maar dëzë barrière

épn?^geényoörrangvpPfdëaeHs.; : i :
;; Êe dërnöcratie zal ons in dé toekprnst nog méér

: ypprzien yah parlcëerplaatsen; en patatkrarnen en de
:fuinite daartussen opvuUen met industrieterreinen.
:Als:het;Nporden:zich niét verder tPeristisch Ptttwik-

: kelt zullen alléén dé patatkramen achterwege blij-

. ; y e n , , ' \ > ; . . ; ' • • ' i v " ' • : : ' : ' • • ' . : ; ' .•

• ffoorderbreedte'sm inde loopi van dë tijd;enigszins
: yan afgestapt om ons vpor; te schotelen wat we :
;: kwijtgeraakt zijn Op biologisch terrein ënwat wij
ï^ÏTs^ryën hèbbén aan gifbelten. Aart dat laatste is

in verhouding door dë overheid nogal wat aandacht

ibësfeéd. De groteaanslagen blijven op derüimtede
•; restanten daarvan gericht. De inhoud van
^Noorderbreedte richt zich nu vpotal op interessante

j geografische en culturele punten. Het is te hopen:

dar deze: waarden baat bij onze Interesse zullen heb-
M & 0 C : ' ' ' ' :;••
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