
JNatuur is van en voor ons allemaal'

'Natuur hoort erbij' is kort samengevat de visie van de eerste
burger van Assen, Dineke Van As-Kleijwegt. 'ik vind het belangrijk dat
je directe leefomgeving een zekere natuurlijkheid heeft. Ook in de
stad. Zo vind je in Assen met een oppervlakte van nog geen 55 vier-
kante kilometer onder andere het Asserbos, de Drentse A, Witter-
veld en Valkensteln. En we zijn er zuinig op.'
'Ik ben er erg op gebrand dat natuurbeschermingsorganisa-
ties in de gelegenheid worden gesteld aankopen te doen en
terreinen te behouden. Niet voor zichzelf of een paar freaks,
maar echt voor iedereen. Natuurgebieden zijn van ons alle-
maal en ze worden ook betaald met geld van ons allemaal.'

Dineke van As is fan van Noorderbreedte. De relatie stamt uit
de periode '82 - '90 toen zij Drents gedeputeerde was voor
natuuren landschap, en ruimtelijke ordening ('in die volgor-
de'). En hij is gebleven nadat ze de overstap maakte naar
Assen.
'Noorderbreedte weet heel raak de vinger te leggen bij ontwik-
kelingen die hartstikke verkeerd zijn. Daarnaast is het leuke van
het blad dat het zich bezighoudt met het totaal. De mensen die
ervoor schrijven hebben ook oog voor andere disciplines dan die
van henzelf. Ze kijken niet alleen naar de natuurgebieden, maar
ook naar de landschappen waarin de
geschiedenis zichtbaar is en naar de - ' '
bebouwde omgeving. Ik houd dus van
het tijdschrift en van de wijze waarop
de medewerkers ermee omgaan.'

Die medewerkers willen graag nog heel
lang vanuit een totaalbeeld de vinger
op de zere piek leggen. En met wat extra abonnees geeft u ze
daarvoor de mogelijkheid.
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Als blijk van waardering ontvangt u dan een bijzonder cadeau:
het nieuwe boek over het werk en leven van kunstenaar Han
lansen met veel kleurenfoto's of een stropdas met spatwerk van
Han Jansen.Nb
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