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Opening uniek Natuur- en Milieucen-

trum in Groningen

Op 18 en 19 november a.s. vindt de officiële

en feestelijke opening plaats van het Natuur-

en Milieucentrum (NMC) in Groningen. Voor

stad en provincie ontstaat in het voormalige

Groninger Museum een centraal punt met nieu-

we faciliteiten op het gebied van natuur en

milieu. Het is een landelijke primeur: het NMC

is namelijk een uniek samenwerkingsverband

van twee gemeentelijke en twee particuliere

organisaties, namelijk het Natuurmuseum, de
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Vanaf zaterdag 18 en zondag 19 november

biedt het NMC vanuit het hart van Groningen

nieuwe faciliteiten. Voor het algemene publiek
is het NMC de ideale vraagbaak voor alle

mogelijk zaken op het gebied van natuur en

milieu vanwege een centrale informatiebalie.

Voor het onderwijs is het de wegwijzer bij

uitstek als het gaat om het inbedden van na-

tuur- en milieu-educatie in het (basisonder-

wijs. Voor vragen over lesmaterialen, cursus-

sen, advies en ondersteuning kan men zich

wenden tot de bibliothecaris van het NMC.

Het NMC biedt natuur- en milieu-organisaties

een infrastructuur voor hun activiteiten: drie

vergaderzalen en een nieuwe filmzaal staan

hun ter beschikking. Daarnaast wordt er gratis

tentoonstellingsruimte aangeboden. Voor amb-

tenaren en bestuurders is het NMC eveneens

een centraal punt. Zij kunnen van de nieuwe

faciliteiten gebruik maken voor vergaderingen,

het toelichten van besluiten en het organiseren

van exposities omtrent natuur en milieu.

Wethouder W. Smink van Milieubeleid zal op

zaterdag 18 november het NMC officieel ope-

nen. Daarna is er een kleurrijk en feestelijk

schouwspel. Speciaal voor de kinderen zijn er

door het gehele gebouw ecologische spelen.

Smaakmakers zijn een unplugged eco-concert,

een eco-fotowedstrijd en ecologisch kinderthea-

ter. Daarnaast wordt met tentoonstellingen,

video’s, en levendige marktkramen aandacht

besteed aan twee actuele milieuthema’s: duur-

zaam bouwen en biologische landbouw en

voeding. Tot slot kan iedere bezoeker gratis lid

worden van het gemeenschappelijke maandblad

van het NMC, zodat ze op de hoogte blijven

van de activiteiten die er plaatsvinden.

Milieudienst, de Milieufederatieen het Consu-

lentschap voor Natuur- en Milieu-educatie.

Het doel is een centraal gelegen, laagdrempelig

en publieksvriendelijk natuur- en milieucen-

trum. Het zal tegelijkertijd een ontmoetings-

plaats zijn voor alle organisaties die actief zijn

op het gebied van natuur en milieu in de pro-

vincie.


