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Er is de afgelopen jaren heel wat gepraat en
gedacht over milieuedukatie. De regionale en
landelijke diskussies over strukturen en
beleidslijnen hebben af en toe zoveel stof
doen opwaaien, dat ieder zicht op daadwer-
kelijke aktiviteiten leek weggenomen. Nu de
grootste beroeringen, althans regionaal,
achter de rug zijn, wordt het zicht weer
helder en blijkt er in de tussentijd toch wel
het een en ander gebeurd te zijn.
Zo is er de afgelopen twee jaar in Groningen
gewerkt aan het opzetten van een zeer
uitgebreid voorlichtingsprojekt over het
Groningse leefmilieu.

Toen twee jaar geleden de 'milieumap
van Groningen' (een soort zakengids
van alle organisaties, instellingen of

bedrijven die op een of andere manier aan
milieu-voorlichting of edukatie doen met een
overzicht van hun aktiviteiten en materialen)
gereed kwam, staken een aantal van die
organisaties en instellingen de koppen bij
elkaar. Wat nu? We weten nu van elkaar
waar we mee bezig zijn, we kunnen doublures
voorkomen, maar wat zal onze volgende stap
zijn?

De bevruchting
De konklusie was dat de tijd nu rijp was voor
een gezamelijk projekt. De milieufederatie
Groningen zou als federatief overlegorgaan
van bijna alle milieuorganisaties in Gronin-
gen, het voortouw nemen.
Aangezien al die organisaties zich op de een
of andere manier met een 'milieu-boodschap'
tot de Groningse bevolking richten, leek het
zinvol eerst eens dat Groningse milieu onder
de loupe te nemen:

- Hoe ziet onze eigen omgeving eruit?
- Zijn onze Groningse steden en dorpen wel
leefbaar?



- Hoe is de situatie op het Groninger land?
- Wat is de kwaliteit van onze natuurge-
bieden?
- Wat zijn de gevolgen voor de natuur en
landschap van industrialisering, schaalver-
groting en energieschaarste?
Je hoort zoveel over milieuproblemen en je
kunt er zo weinig aan doen. Laten we dus
eerst bij onszelf beginnen: hier in Groningen.
Het projekt werd daarom opgezet als een
reizende tentoonstelling. De milieufederatie
zou zorgen voor een basistentoonstelling: een
totaalbeeld van het milieu van de provincie
Groningen. Plaatselijke groepen en organi-
saties konden daar dan allerei aktiviteiten en
aanvullend tentoonstellingsmateriaal over de
eigen leefomgeving omheen bouwen.
Het projekt werd goedgekeurd en de
Provincie Groningen stelde f 17.000,— subsi-
die beschikbaar.

De zwangerschap
Het projekt had een dusdanige omvang, dat
de draagtijd ook niet gering moest zijn. Dat
viel voor de dragers, de milieufederatie, niet
altijd mee. Er was tegenslag door wisselende
koördinatoren en dat had weer zijn weerslag
op andere vrijwilligers die aan het projekt
meewerkten. Het rijpingsproces heeft echter
niet geleden onder de diverse vertragingen.
Integendeel. Zo kon halverwege nog besloten
worden de altijd wat saaie fotopanelen te
vervangen door vier diaseries met geluids-
band, die kontinu gedraaid kunnen worden
in afzonderlijke kabines. Als onderwerpen
voor de diaseries werden de verschillende
soorten milieu aangehouden:

1 de stad
2 het land
3 natuurgebieden
4 industriële zones
Het onderwerp energie hoort natuurlijk in

alle kategorieën thuis, maar werd in dit kader
aan de vierde serie gekoppeld.
Aan de vooravond van de geboorte wil ik de
vergelijking eens doortrekken en de wens
uitspreken dat, net als bij de olifant, een
lange draagtijd ook een lange levensduur
inhoudt.

De geboorte: het echte begin
Begin februari zal het officiële startsein voor
dit projekt gegeven worden. Dat is het echte
begin.
Hoe zal dit nieuwe projekt zich daarna gaan
ontwikkelen?
Dat zal van een groot aantal faktoren
afhangen. De Milieufederatie heeft weliswaar
een stevige basis gelegd. In iedere geschikte
ruimte kan straks de professioneel uitgevoer-
de opstelling geplaatst worden: met handige
paneelsystemen kunnen de kabines voorde
diapresentaties opgebouwd worden en kun-
nen er informatieborden geplaatst worden.
Er is een uitgebreide leestafel samengesteld.
Bovendien is er onderwijsmateriaal op
verschillende nivo's beschikbaar. Maar het
projekt staat of valt met wat er omheen gaat
gebeuren.

- Zullen de gemeenten geld en ruimte voor
het projekt beschikbaar willen stellen?
- Zullen plaatselijke werkgroepen en organi-
saties er op in haken met eigen aktiviteiten?
- Zullen scholen gebruik maken van de
geboden faciliteiten en zich vanuit de eigen
schoolomgeving op het projekt richten?
- Zal de milieufederatie in staat gesteld
worden een vaste begeleider aan het projekt
te blijven koppelen?

Aan de wieg van dit Groningse voorlich-
tingsprojekt hebben heel wat mensen ge-
staan: adviseurs, fotografen, technici, studen-
ten en vrijwilligers. Ieder heeft zich vanuit

zijn eigen deskundigheid ingezet in de hoop
dat straks, als dit projekt zijn eigen leven gaat
lijden, veel mensen even stil zullen staan bij
het belang van een goede, gezonde leefomge-
ving. Ik leef in Groningen. Ik woon en werk
er. Ik adem de lucht in en kijk om me heen:
bodem-water-lucht, planten, bomen, vogels,
dieren en mensen. En een van die mensen ben
ik.

Op 3 februari 1982 gaat dit projekt van start
in de Martinikerk te Groningen om 12.00
uur. Vervolgens is het geheel te bewonderen
van 3 t.e.m. 6 februari.

Daarna wordt het projekt vertoond in
Stadskanaal en Hoogezand.
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