Petra Sevinga

De Milienwinkel van het Groninger Landschap op de Ossenmarkt 6a in Groningen
lijkt aan de buitenkant helemaal niet op een
winkel. Als je er voor staat zie je een groot
pand met verschillende naamborden naast
de deur: Stichting Groninger Landschap,
Milieufederatie Groningen, Werkgroep
Eemsmond, Werkgroep Waddenzee Groningen en IVN.
Rechts van de deur, op de benedenverdieping, is de winkel. Er is geen enkele poster
of Waddenzeetrui te zien. Toen het pand
twee jaar geleden in gebruik werd genomen
is de afspraak gemaakt dat er voor de
ramen ed. geen 'reklame' mag worden gehangen. 'Jammer', vindt Corrie van den
Heuvel, 'de Milieuwinkel trekt zo geen aandacht en als je naar binnen wilt lopen moet
je bovendien eerst op de bel drukken'.
Corrie van den Heuvel heeft zelf een tijdje
in de winkel gestaan, wat ze erg leuk vond,
maar doet nu de boekhouding en de bevoorrading.
et oorspronkelijke doel van de Milieuwinkel was het geven van service aan
de leden van verschillende bevriende
organisaties als Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, IVN,
Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee, Vogelbescherming. Leden kunnen er tegen gereduceerde prijs kiezen uit
een bepaald assortiment artikelen maar de
niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Souvenirartikelen ed. (waarvan de
Vogelbescherming nogal wat heeft) worden
er bewust niet verkocht. De laatste tijd is de
Milieuwinkel daarbij bezig steeds meer voor-
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Corrie van den Heuvel in de Milieuwinkel

Strohalm
Toen de Milieuwinkel van de St. Walburgstraat naar de Ossenmarkt verhuisde en daar
meer ruimte kreeg heeft deze aangeboden
depot van Aktiegroep Strohalm te worden.
De winkel verkoopt dus het hele assortiment
van deze landelijke aktiegroep, erg bekend
door hun giro-blauwaktie. Corrie van den
Heuvel: 'Strohalm komt soms nogal schokkend over' (Strohalm probeert duidelijk verbanden te leggen met andere maatschappelijke problemen als het om milieu- en energievoorlichting gaat) 'maar dat vind ik wel
goed, want dat heeft tenminste effekt!'

tijdschrift hebben gelezen dat er hier een
Milieuwinkel is. De meeste niet-leden weten
dat niet en toeristen komen hier al helemaal
niet. Advertenties in bv. een huis-aan-huisblad kosten veel te veel geld.
We zijn tevreden als er geen verlies geleden
wordt, de eventuele winst wordt er gelijk
weer ingestoken. Leraren en leerlingen komen wel eens voor edukatief materiaal voor
bv. skripties. We proberen altijd alles in
voorraad te hebben. Als er iets niet is of iemand heeft een vraag verwijst Anja Hofsté,
zij staat in de winkel en doet daar het typeen telefoonwerk, de bezoeker door. Op het
moment is het stil in de Milieuwinkel. De
mensen gaan na de feestdagen liever naar de
uitverkoop. Tegen de vakantie wordt het pas
echt druk want dan komt de hele familie
een Waddenzeetrui kopen!'

Publiek
'Het publiek bestaat vrijwel alleen uit leden
van de verschillende organisaties die in hun

De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van half 10 tot half 5, zaterdags gesloten.

lichting te geven. Het aantal artikelen is afhankelijk van het aanbod van de organisaties.

Op A-Kerkhof 43d in Groningen zit de toegang tot de Groenwinkel verscholen tussen
de etalages van de kledingzaak Zwartsenberg, vanuit het raam kijk je uit op de Akerk. Hier ook verschillende naamborden op
de deur maar helemaal onderaan het meest
opvallende: een groot groen bord met
Groenwinkel. De lift gaat naar de 4e verdieping en van daaruit stap je zo in een ruimte
met een kantoortje, rekken vol affiches en
boeken en de wanden op zowat geen leeg
plekje na volgeplakt: 'Rijdende verpest u het
milieu, bent u het leven nu al beu?' 'Rookvrij dagcafé gaat open' 'We gaan door tot
we door de tuinen de stad niet meer zien'.
De Groenwinkel wordt sinds 1 februari 1980
door de Biologische Tuiniervereniging Groningen gehuurd van het Provinciaal Welzijnsbureau Groningen. Een groep van ± 15
mensen werken ombeurten in de winkel en
op het kantoortje waar zij tientallen telefoontjes per dag krijgen. Martin Duisterwinkel was degene die de Groenwinkel van de
grond hielp.
Dienstverlenende instelling
De Groenwinkel is een dienstverlenende instelling. Zij heeft als doel het bevorderen
van het natuurlijk, kleinschalig en mensmilieu-vriendelijk omgaan van de mens met
zijn omgeving. De Groenwinkel is opgericht
door 15 organisaties waaronder: Stichting
Groene Spelen, Uitgeverij de Groene Pers,
Greenpeace. Elke organisatie werkt op haar
eigen manier met haar eigen doelstelling. De
Groenwinkel koördineert hun aktiviteiten en
doet dienst als centrum waar mensen die advies en/of begeleiding nodig hebben terecht

De Groenwinkel op de stoep van het
A-Kerkhof
kunnen.
In de Groenwinkel is een bibliotheek waarvan iedereen voor f 7,50 per jaar lid kan
worden en er zijn allerlei 'groene zaken' te
koop zoals: wilde planten- en groente-zaden
en voorlichtingsmateriaal. Een marktkraam,
een 'groene stand', staat dinsdags t/m donderdags en zaterdags vlak voor de ingang.
A-Kerkhof is een van de drukste winkelstraten van Groningen dus daar komt nogal wat
aanloop. De stand staat ook vaak op beurzen.
Alle milieugroepen in één pand
Martin Duisterwinkel zou het liefst alle
groepen, die voor verbetering en dus verandering van de maatschappij zijn, in één gebouw bij elkaar zien. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de Korenbeurs. 'Het lijkt vaak
alsof ze niets met elkaar te maken hebben
terwijl er tussen al die groepen zulke duidelijke verbanden gelegd kunnen worden. Sociaal, stedelijk en natuurlijk milieu overzichtelijk in een pand. Maar dat lijkt nog ver
weg'.

Natuurlijke grondslag
Op bijna alle vragen die binnen komen heeft
de Groenwinkel wel een antwoord. Zij geeft
voorlichting en begeleiding, op natuurlijke
grondslag, van oa. grondonderzoek en bemestingsadviezen, land- en tuinbouw, aanleg
en beheersplannen van landschap, bossen
ed., ruimtelijke ordening, sociale landschapsvorming/bepaling van de eigen leef-,
speel- en woonomgeving.
Martin: 'Er belde eens iemand die informatie vroeg over schermen, bleek dat hij dacht
dat Groene Spelen een soort sportklub was.
Maar dat geeft niets hoor, we proberen toch
te helpen, we hebben de Stadjersgids altijd
bij de hand. Misschien komen ze nog eens
terug! We geven ook informatie over kerncentrales. Als er iemand komt die de binnenkant van zó'n ding wil bestuderen verwijzen we hem gewoon naar de Vegin of
Kema. Het blijft voor ons altijd hard werken want het hele jaar door worden er aktiviteiten georganiseerd door de verschillende
aangesloten organisaties die wij hier koördineren'.

61

