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Noorderbreedte is een nieuw twee-maan-
delijks tijdschrift van de gezamenlijke natuur-,
milieu- en landschapsbeschermingsorganisaties
in Friesland, Groningen en Drente. Het blad is
bestemd voor de leden/begunstigers van die
organisaties en voorts voor al diegenen die
geïnteresseerd zijn in een goed natuur-,
milieu- en landschapsbehoud in de drie noor-
delijke provincies.

Tot nu toe werd de berichtgeving over
deze zaken door iedere organisatie zelf ver-
zorgd, speciaal gericht op de eigen achterban.
Door gebrek aan mankracht en middelen
moest dit wel verbrokkeld, onvolledig of
minder frekwent blijven. Zo is binnen de drie
mileuraden het plan ontstaan te trachten alle
berichtgeving te bundelen in één blad voor
allen. Daardoor kan zo een veel grotere
oplage ontstaan die werkelijk goede en
frekwente berichtgeving tegen redelijke kosten
mogelijk maakt. Vandaar ook de naam: van
een breed skala van organisaties, voor een
breed publiek over een breed gebied in het
noorden des lands. Ook heeft bij deze opzet
een rol gespeeld de gelijksoortigheid van pro-
blemen waarvoor de beschermers van natuur,
milieu en landschap zich in het Noorden
geplaatst zien: rekreatie, landbouw, industri-
alisatie, defensie, energieopwekking etc.

Als uitgever van het blad zal optreden
een stichting, opgericht en gesteund door alle
in Friesland, Groningen en Drente gevestigde
organisaties die werkzaam zijn voor of geïn-
teresseerd zijn in het behoud en beheer van
natuur, milieu en landschap. Deze organisaties
worden elk vertegenwoordigd door één
afgevaardigde in een stichtingsraad die toe-
zicht houdt op de algehele gang van zaken.
De stichtingsraad benoemt een bestuur dat
belast is met het verzorgen van de uitgave.
Voor de redaktionele aspekten van die uitgave
benoemt het bestuur een redaktie, die zonodig
bijgestaan wordt door adviseurs. Zodra alle

formaliteiten voor het oprichten van de stich-
ting vervuld zijn, zullen alle organisaties ver-
zocht worden een vertegenwoordiger in de
stichtingsraad aan te wijzen, waarna de stich-
tingsraad een definitief bestuur kan benoemen.

Wat gaat Noorderbreedte zijn lezers bieden?

In de eerste plaats aktuele informatie over
kwesties van natuur, milieu en landschap in
het Noorden. Maar ook informatie over de in
het Noorden werkzame organisaties en hun
aktiviteiten. Juridische en planologische zaken
krijgen de nodige aandacht, alsmede nieuw
verschenen boeken, rapporten e.d.

Voorts is het de bedoeling regelmatig een
interview te publiceren. En tot slot is er plaats
voor mededelingen van alle bij Noorder-
breedte aangesloten organisaties.

Wie krijgt Noorderbreedte in de bus?

Bent u lid van de VMNN of het Gronin-
ger Landschap dan krijgt u het blad automa-
tisch thuis gestuurd. Deze organisaties hebben
namelijk besloten om in plaats van de tot nu
toe door het uitgebrachte tijdschriften, al hun
leden/begunstigers voortaan Noorderbreedte
toe te sturen.

Bent u niet bij een van deze twee organi-
saties aangesloten en wilt u het tijdschrift toch
ontvangen, dan kunt u zich abonneren. De
abonnementsprijs is f 12,50 per jaar
(6 nummers) of f 6,25 voor de drie nog te
verschijnen nummers in 1977 (dit eerste
nummer is gratis!).

Wilt u zich abonneren, en dat hopen wij
uiteraard van harte, want een grote oplage
betekent meer en betere informatie, stort dan
f 6,25 op gironummer 3733929 t.n.v.
S. Jongsma, penningmeester
'Noorderbreedte', te Nieuw-Roden, Pools-
wijk 5, tel. 05908-17977, onder vermelding:

abonnement Noorderbreedte. Voor 1978 krijgt
u dan t.z.t. een acceptgirokaart toegezonden.

Door een eenmalige financiële injektie
kan dit eerste nummer in grote kring gratis
verspreid worden. Initiatiefnemers en redaktie
hopen dat Noorderbreedte u zal bevallen en
dat u het anderen ter inzage zult geven. Zij
hopen vooral dat het een lang en veelgelezen
leven zal leiden opdat het een wezenlijke bij-
drage kan leveren aan het behoud van natuur,
milieu en landschap in de noordelijke provin-
cies.


