
NOORDERBREEDTE
(moet blijven)

Wetenschappelijk onderbouwd en vlot
geschreven

'Hij wist in betrekkelijk korte tijd tot een
begrenzing te komen van de Ecologische

Hoofdstructuur. Daarbij heeft hij met inachtneming van andere belan-
gen de natuur recht weten te doen.' Zo motiveert Avifauna Groningen
dat zij gedeputeerde laap van Dijk uitriep tot 'vogelbeschermer van
het laar 1994'.
Een gedeputeerde die deze kwalificatie verdient en die -naast onder
andere landbouw- natuur en landschap in zijn portefeuille heeft, die
moet wel een warm pleitbezorger zijn voor Noorderbreedte.

En inderdaad. Jaap van Dijk: 'Vijf jaar geleden hebben we in de
Staten en met VROM de discussie gehad over de subsidie aan Noor-
derbreedte. Het afschaffen daarvan heb ik toen te vuur en te zwaard
bestreden. Er is geen enkele reden die discussie nu over te doen,
gezien de kwaliteit en het belang van het blad. Ik vind het jammer dat
andere provincies daar anders over denken.

De artikelen in Noorderbreedte zijn wetenschappelijk voldoen-
de onderbouwd en ze zijn vlot genoeg geschreven om veel mensen aan
te spreken. Zolang ik gedeputeerde ben, staat de subsidie niet ter dis-
cussie.'

De snelle begrenzing van de ecologische hoofdstructuur is vol-
gens de gedeputeerde om meerdere redenen belangrijk. 'Natuurlijk
voor de natuurbelangen, maar ook voor de boerenbelangen. Want die
zijn vooral gediend bij duidelijkheid voorde toekomst.'

'Deze provincie is het meer dan waard dat de ecologische hoofd-
structuur begrensd wordt. En ik ben blij dat ik op z'n Gronings kan zeg-
gen we lopen niet achter.'

Gedeputei v Dijk foto Elmer Sp*

Op het moment dat u dit leest, is waarschijnlijk wel duidelijk of
Jaap van Dijk ook na de statenverkiezingen aanblijft als gedeputeerde.
Dan weet u dus of Noorderbreedte er snel héél veel lezers bij moet
hebben, of gewóón veel. In ieder geval is uitbreiding van het abonnee-
bestand bijzonder welkom. Helpt u daaraan mee, dan ontvangt u een
uniek cadeau: een T-shirt met een zeefdruk van 'de mooi weer palen'
van Han lansen, of een mapje met 25 reprodukties van schilderijen van
Han Jansen.Nb
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