
2   Noorderbreedte Revue NOORDERBREEDTE #3 - 2015
JAARGANG 39

44   Interview  
– Made in Knoal 

48  Terug naar Los Dorp  
– Eva Nieuwhof

13  Nu dit weer  
– Haaks laagje

50   Reportage  
– Speeltuin voor volwassenen

55   Alles wordt Anders  
– Varen in stad en land

kleinschalige ingrepen in het Groninger landschap
INSPIRATIEBOEK22  Tafel voor twee  

– Welstand
20   Wiens brood men eet  

– Het Bloemenpad

28   Interview  
– Waddenonderzoekers

14  Achtergrond  
– Landbouw en de Drentsche Aa

26   De Plek  
– N 52 52’ 02.07” E 06 26’ 34.98”

34  Achtergrond  
– Dorpseconomie

40   Wie maakt Noord-Nederland? 
– Annet Ritsema

INHOUDSOPGAVE

6   Reportage  
– Blauwestad 

 /noorderbreedtetijdschrift

 @tijdschriftNB

www.noorderbreedte.nl



54

Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo 
presenteert haar werk in een bijzondere 
tentoonstelling in Warenhuis Vanderveen 
in Assen. De tentoonstelling Nieuwe Col-
lectie! sluit naadloos aan op het warenhuis 
en zo kunnen kunstliefhebbers als klanten 
in een winkelsetting genieten van het werk 
van maar liefst 37 kunstenaars. Curator 
Kie Ellens, kunstenaar en scout moderne 
kunst van het Fries Museum, maakt voor 
de inrichting gebruik van het bestaande 
materiaal in warenhuis Vanderveen. Zo 
worden de kunstwerken van VTNL gepre-
senteerd in rekken, graaibakken en ander 
winkelmateriaal. Daarnaast kiezen ver-
schillende afdelingen van het warenhuis 
hun favoriete kunstwerk om dat speciaal 
onder de aandacht van het publiek te 
brenge. De tentoonstelling vormt daardoor 
een aanleiding tot een gesprek over kunst, 
koopwaar en korting, waarbij kunstenaars, 
ondernemers en winkelend publiek samen 
komen. ◆

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 
november organiseren we weer een 
Noorderbreedte- filmweekend op Vlieland. 
Het thema dit jaar is ‘In the middle of 
nowhere ‘. De films spelen zich dus af 
tussen niks en nergens, en gaan over kleine 
gemeenschappen en grootse natuur. 
Samen met Podium Vlieland bieden we een 
aantrekkelijk arrangement aan. Zes films 
met een korte inleiding, twee nachten in 
een fijn hotel (inclusief ontbijt) en een fiets 
voor het hele weekend. Kosten, afhankelijk 
van het hotel, van 149 tot 169 euro per 
persoon. Bovendien ontvangt u 30 procent 
korting op de overtocht. Alleenreizenden 
betalen een toeslag van 25 euro voor een 
eenpersoonskamer. ◆

Kijk voor informatie, prijzen en boeking op 
www.podiumvlieland.nl

Boodschappen doen bij de boer
De Jan Abrahamselezing 2015 wordt ver-
zorgd door het bijzondere gelegenheidsduo 
Johan van de Gronden en Theunis Piersma. 
Van de Gronden is filosoof, directeur van 
het Wereld Natuur Fonds en auteur van 
Wijsgeer in het Wild. Theunis Piersma, is 
hoogleraar Trekvogelecologie, onderzoe-
ker bij het NIOZ en winnaar van de Spino-
zapremie 2014. Samen presenteren zij een 
vierluik over:

Landschap en verbeelding
Hoe lezen een dierecoloog en een filosoof 
het landschap? Beiden met een zekere 
weemoed, bewust en onbewust verliezen 
optekenend die zich onmiskenbaar heb-
ben voltrokken in de afgelopen decennia. 
Maar ook met fascinatie en berusting, in 
de wetenschap dat verandering de enige 
constante is. Soms proberen zij even het 
perspectief te laten kantelen in een tijd-
perk die sommigen al tot ‘Anthropoceen’ 
hebben bestempeld. 
De bij kan zich met zijn facetoog moeilijk 
verplaatsen naar het rode spectrum van 
de menselijke blik met zijn scherptediepte 
en harde contouren. De mens kan zich 
daarentegen een aardig kunstmatig beeld 
vormen van het kortgolvige, ultraviolette 
spectrum in de insectenwereld. De Homo 
sapiens ontrafelt bijentalen en hun dialec-
ten, beschrijft de dans van de speurbij en 
verklaart hun vernuftig oriëntatiemecha-
nisme om de locatie van belangrijke voed-
selbronnen over te dragen op andere leden 
van de kolonie. Wij kunnen ons, met een 
beetje goede wil, geduld en een geolocator 
een realistisch beeld vormen van het toe-
getakelde broedgebied dat de grutto in het 
voorjaar aantreft na zijn tocht uit Afrika. 
Generaties landschapsschilders raakten 
met hun penseel aan ons verlangen naar 
schoonheid en waarheid. Tegelijkertijd 
onderwerpen wij onze landschappen aan 

een genadeloze mechanisering. De aarde 
zal ons tot maximaal economisch nut zijn, 
met veronachtzaming van alle zachte 
waarden die ons ooit betoverden en be-
roerden. Als we onze hedendaagse maat-
schappelijke keuzes naar landschapsbeleid 
vertalen, lijkt het wel alsof wij vastbe-
sloten zijn voortaan onze levens te leiden 
in een monocultuur: één grote, kapotte 
plantage met aan de randen iets wat doet 
denken aan natuur.
In een lezing die eigenlijk geen lezing is, 
maar een compositie van vier beelden 
op een denkbeeldig landschap, nodigen 
een bioloog en een filosoof u uit om even 
afstand te nemen van het gebruikelijk ge-
zichtspunt van de Homo economicus en zijn 
opgeblazen exportstatistieken. ◆

Datum: vrijdag 6 november 2015
Plaats : Oude Statenzaal, Drents Museum, 
Assen
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis
Aanmelden: stichting@noorderbreedte.nl

Jan Abrahamselezing

Nieuwe Collectie!

Vertegenwoordigers van vrijwel alle wad-
looporganisaties stappen volgende week in 
Lauwersoog aan boord van de Ecolution - het 
energiezuinige woon- en zeilschip, bedacht 
door wijlen astronaut Wubbo Ockels. Vanaf 
zandplaat Brakzand brengen ze het laat-
ste deel van een sculptuur wadlopend naar 
Schiermonnikoog. Het kunstwerk ‘In Even-
wicht’ wordt op het eiland geplaatst ter 
herinnering aan Jan Abrahamse (8 februari 
1937 – 11 april 2013). Hij was een van de eerste 
wadlopers en legde Nederland in 1962 via het 
AO-boekje ‘Wadlopers’ uit wat het is, om over 
de drooggevallen wadbodem te zwerven. In 
de jaren zestig stond Jan aan de wieg van de 
Waddenvereniging en tien jaar later was hij 
medegrondlegger van Stichting Noorder-
breedte. Bij beide organisaties bekleedde hij 
meer dan 25 jaar op enthousiasmerende wijze 
het hoofdredacteurschap. 
De sculptuur, van de hand van beeldend 
kunstenaar Arik Visser, krijgt dankzij me-
dewerking van onder meer de gemeente 
Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân een 
plekje nabij het Biologenpad, bij het oostelijke 
uiteinde van de Heereweg. ◆

In Evenwicht

Films tussen niks 
en nergens

Boodschappen doen bij verschillende boeren zonder de hele dag onderweg te zijn, dat 
kan bij De Streekboer in Nieuwehorne. Dit nieuwe initiatief maakt het mogelijk om via 
een website boodschappen te bestellen bij de aangesloten boeren. De producten die 
De Streekboer levert zijn direct afkomstig uit de omgeving van Nieuwehorne. De be-
stelling kan eens per week op een vaste plek opgehaald worden. ‘Mensen willen weten 
waar hun voedsel vandaan komt en kopen producten daarom steeds vaker bij kleine 
bedrijven waar ze zien hoe het voedsel geproduceerd wordt in plaats van in super-
markten’, aldus oprichter en initiatiefnemer van De Streekboer Janco Heida. Verder 
speelt gezondheid volgens Heida een belangrijke rol: de producten die de supermarkt 
verkoopt, zijn vaak met bestrijdingsmiddelen bewerkt, in tegenstelling tot de produc-
ten die de boeren van De Streekboer leveren.
Verschillende boeren werken samen met De Streekboer en zij kunnen op die manier 
een breed assortiment van producten aanbieden. Boeren bieden de consumenten ver-
trouwen door – letterlijk – te laten zien waar en hoe zij hun producten produceren. 
Vanaf 3 oktober is er ook een afhaalpunt in de Blokhuispoort in Leeuwarden.
www.nieuwehorne.destreekboer.nl

11 september – 2 januari
Warenhuis Vanderveen,  
CBK Drenthe Galerie,  
tweede verdieping, 
Koopmansplein 16, Assen

◄◄ Johan van de Gronden
◄ Theunis Piersma


