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In het kader van het tienjarig bestaan geeftNoorderbreedte een boek uit over de Noord-Nederlandse rivieren.
De rivieren in Noord-Nederland zijn de levensaders
geweest waarlangs van oudsher de bevolking zich
vestigde. Waren de eerste bewoners in Noord-Nederland nogzwervendejagers, de eerste vaste bewoners vestigden zich op de hogere zandgronden
en altijd in de buurt van een rivier.
De rivier vervulde vroeger meer funkties dan tegenwoordig. Zo waren Reitdiep en Dokkumer Ee belangrijke handelsvaarwegen. Alle rivieren waren water- en
voedselleveranciers. Tegenwoordig dienen de rivieren
als afvoersysteem van overtollig en vaak vervuild water
en daarvoor zijn waterstaatkundige werken verricht zoals verbreden, verdiepen en rechttrekken van de beken, maar ook het aanbrengen van sluizen, stuwen en
dijken. De Lauwers en de Reest vervullen nog steeds
een grensfunktie. De laatste 20 jaar spelen de rivieren
een belangrijke rol in de rekreatie en het natuurbehoud. Veel laaglandbeken stroomden van oorsprong door waardevolle landschappen. Tot voor 50
jaar hadden menselijke aktiviteiten in het landschap
van de rivierdalen zich alleen beperkt tot noodzakelijke
ingrepen. Nu zijn alle rivieren min of meer aangetast,
waardoor prachtige natuurgebieden verloren zijn gegaan.
Maar ook de kultuur landschappen langs de rivieren

worden bedreigd. Niettemin zijn er op veel plaatsen
deling. De via de organisatie gewonnen abonnee krijgt
nog buitengewoon gave en waardevolle beekdallandals attentie ook nog een mapje met vier prenten van
schappen in Noord-Nederland aanwezig.
Han Jansen kado.
De meeste rivieren in Noord-Nederland worden beschreven van de bron tot aan de monding. De artikelen Verdere informatie
zijn geschreven door deskundigen en eerder in NoorVoor alle verdere informatie over deze speciale aktie
derbreedte verschenen. Naar aanleiding van het 1 0-ja- kunt u zich schriftelijk of telefonisch wenden tot het
rig bestaan van het tijdschrift worden ze nu geaktuakantoor van de Stichting Noorderbreedte, Ossenliseerd.
markt 9,9712 NZ Groningen, tel. 050-141956, wagen
naar Johan Visser of Marja van Schie.
De 10 rivieren zijn de Dokkumer Ee, de Boome, de
Tjonger, de Linde, de Lauwers, het Reitdiep, de Westerwoldse A, de Hunze, de Drentse A en de Reest.
Bij de beschrijving van de meeste rivieren is er tevens
Zeefdruk Han Jansen
van uitgegaan dat men de rivier en het dal—daar waar Van de zeefdruk (zie omslag Noorderbreedte 86-1 j die
het mogelijk is—op eigen gelegenheid te voet, per
in het vorige nummer speciaal voor de lezers werd aanfiets, auto of kano kan verkennen en kan genieten van geboden is nu meer dan de helft verkocht.
landschap en natuur.
Wilt u nog in aanmerking komen voor deze eenmalige
De verschijningsdatum is begin juni.
uitgave (oplage slechts 100 exemplaren) dan moetu
Het boek bevat 160 pagina's en heeft een formaat van ƒ 210,—overmaken op girorekening 37 33 929 tnv.
3 0 X 1 2 cm, handig om mee te nemen.
Noorderbreedte ow. zeefdruk. U kunt ook kontant beLezers van Noorderbreedte krijgen een korting van
talen wanneer u de zeefdruk komt halen op het kanf5,—: winkelprijs f24,50, Noorderbreedteprijs
toor van Noorderbreedte aan de Ossenmarkt 9 te Groƒ19,50.
ningen.
U kunt dit bestellen door ƒ 19,50 over te maken op gi- Om beschadiging te voorkomen moet u de zeefdruk
rorekening 37 33 929 tnv. Noorderbreedte, Groninafhalen bij het kantoor dat op werkdagen geopend is
gen, onder vermelding: 'rivierenboek'.
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Na verschijning — begin juni — ontvangt u het boek
franko thuis.
Bestel nu!!

De grote tientjesaktie van Noorderbreedte
Tijdens het tienjarig bestaan van de Stichting Noorderbreedte kunnen allerlei verenigingen en organisaties
deelnemen aan de speciale tientjesaktie.
Niet alleen de bij Noorderbreedte aangesloten organisaties, maar ook andere kunnen met dit initiatief het
blad aan meer abonnee's helpen en tevens de eigen
kas spekken. We denken hierbij aan oa. sportverenigingen, scholen, vrouwenorganisaties, politieke
verenigingen, buurtverenigingen, personeelsverenigingen enz.
Hoe werkt dat?
Een abonnement kost normaal ƒ 22,50 per jaar maar
wanneer een organisatie een abonnee opgeeft, krijgt
zij een tientje van dat abonnementsgeld. Noorderbreedte krijgt de rest en regelt ook de verdere afhan-

