\Verkgroep
in nieuw kantoor
Op 4 oktober jl. was Het feest in de Stationsstraat 7 in Groningen. Het nieuwe kantoor van de Werkgroep Eemsmond van de
Waddenvereniging werd officieel geopend. Dat gebeurde met
enige luister, immers, over zo'n fraaie behuizing heeft de 'Groningse afdeling van de Waddenvereniging' nog nimmer beschikt. En fraai is het zeker, dit in 1882 gebouwde pand dat destijds als hotel werd neergezet, later het Gewestelijk Arbeidsbureau van Groningen en het kantoor van de Stichting Studentenhuisvesting onderdak bood.
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Na een openingsspeech door voorzitter Geerling
Visch, verrichtte Regionaal Inspekteur Milieuhygiëne G. Beijen de openingshandeling, die uit
twee delen bestond: het ontrollen van een door
de Werkgroep Eemsmond ontworpen en door de
Inspektie gesponsord vlaggedoek èn het overhalen van een handel van een zuiveringsinstallatie bij een fabriek-op-schaal 5. Murry B.V.
Aan deze laatste openingsdaad was een weekje
spitsvondig denkwerk voorafgegaan door Dick
Stoppelenburg en Bert Bellertvan de Werkgroep,
om een zodanige situatie na te bouwen in maquettevorm, dat een ingenieus apparaat vorm
kreeg die bij het overhalen van de bewuste
handel de lozing van vuil water uit de 'fabriek' in
de Waddenzee verving door een lozing van
schoon water.
Het lukte allemaal in dat tijdelijke laboratorium.
De heer Beijen overhandigde daarna tot onze
grote verrassing een milieucheque van ƒ 5.000,—
met de duidelijke bedoeling daarmee de natuuren milieugedachte in het Eems-Dollardgebied
verder uit te bouwen. Een geschenk aan de regio
zelf dus. Een, nog nader uit te werken, plan
daarvoor hebben we inmiddels. Een 'Eems
Wijzer' (in de driedubbele betekenis van het
woord) willen we met dit geld tot stand brengen.
Via een uit de overheid en maatschappelijke
groeperingen samen te stellen redaktiekommissre wil de Werkgroep Eemsmond een Vademecum voor deze regio opstellen. Het gebied
beslaat een cirkel van ± 50 km met de punt van
Reide als middelpunt. In dit naslagwerk moet,
gekoppeld aan het ronddraaien van de wijzers,
alles teruggevonden kunnen worden op het
terrein van natuur en milieu: de waarden en het
belang van onderdelen van dit gebied en de
problematiek ervan. Alle natuurbeschermingsen milieuorganisaties aan beide zijden van de
grens kunnen in dit boekwerkje worden opgenomen. Een lang gekoesterde wens van de
Werkgroep om tot een betere internationale
samenwerking te komen kan zo bewaarheid
den. De Eems Wijzer zal, zo schatten wij,
1
Üo 1992 gereed kunnen zijn, een goed tijdstip
in h ;t kader van de opening van de grenzen in
E i jpa.

' < ivul lende speeches, wensen en kado's weruitgesproken dan wel overhandigd door o.a.
'i ' ledeputeerde voor milieuzaken in Groningen
I in Dijk (minder papier, meer aktie), door het
i eentebestuur van het Duitse eiland Borkum
MI J 3 persoon van de heer Kaib (met o.a. de
praak dat alle Duitse waddeneilanden het
I ruik van aluminium blikjes op de eilanden
i u n verbieden!) en door Gerard van Dijk
i r i' ens de Milieufederatie Groningen.
F
indrukwekkende serie kado's en bloem1
ken werd aangevoerd door of namens het
I rijfsleven (EPON, NAM, Aldel, Akzo enz.)
_ _ rvoor onze grote dank.
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KRAK! ZEGT DE EERSTE STAP en Krak! zegt de tweede. Het Over de stilte dan maar: naar verluidt valt die nergens (maar dan ook

geluid van vaste voet in waterland.
'Lekker rustig', beslist de fotograaf tevreden. Zijn enige
verdere bijdrage aan de stilte bestaat uit het behoedzaam
laten vallen van de sluiter: Klabak, Klabak. Een vreedzaam
geluid. En een beetje wereldvreemd, dat toch ook.
De goden hebben een zak met kleingeld uitgestrooid en de mens hier en
dooreen paaltje. In de opruiming: wit, bruin, blauw (en alles daartussen)
in even onbeholpen als secure vormen.
Klabak doet de sluiter. 'Goed voor de pegels', zegt de fotograaf niet
zonder zelfspot..
Waar zullen we het eens over hebben?
Ach.

nergens) in Nederland nog te beluisteren. Toch horen de meeuwen
onmiskenbaar bij de stilte, evenals het gekriebel van de wind over het
waterijs en het zand. De onbestemde, verwaaide geluiden vanachter de
dijk en het ge-Klabak daarentegen weer niet.
(Krak! is op het randje, vinden we.)
Eigenlijk zou hier ter plaatse en in dit jaargetijde dus gesproken dienen te
worden van een stilte-illusie, maar daarmee doen we naar onze
bescheiden mening het Wad, zeker vandaag, toch iets te veel onrecht.
En trouwens, er moet toch iemand zijn die het hoort? Nou dan.

Er liepen eens twee pinguïns op het bevroren wad. De ene die schreef
stukkies en de ander kon er ook wat van. Ze hadden trek in beerenburg
en warme voeten. Lang en diepgaand converseerden ze over de
bedreigingen van al dit schoons; de massatoerist, de vervuiler, de
generaal en niet te vergeten Het Gat In De Ozonlaag.
Het is ook nooit goed.
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