
Intentieovereenkomst Open Science Hub LOFAR 

Ondergetekenden: 

De Gemeente Borger-Odoorn rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester de heer 
mr. J. Seton; 

De Stichting ASTRON rechtsgeldig vertegenwoordigd door Managing Director de heer 
dr. CM. de Vos; 

De Stichting het Drentse Landschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur de 
heer E. van Liempd; 

De Stichting LofarTafel rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter de heer B. te 
Nijenhuis; 

Het Kapteijn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Prof. Dr. P.D. Barthel; 

Leiden Observatory, Universiteit Leiden rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dr. P. 
Russo; 

hierna gezamenlijk genoemd "Partijen", 

Overwegende 

Dat de aanwezigheid van de kern van de LOF AR telescoop in de gemeente Borger 
Odoorn, ingebed in een natuurgebied, unieke mogelijkheden biedt voor 
publiekscommunicatie, onderwijsactiviteiten en toeristische programma's 

Spreken de ambitie uit 

Om in goede onderlinge samenwerking een Open Science Hub LOF AR te openen om 
de uniciteit v.w.b. de wetenschappelijke infrastructuur (ASTRON /LOF AR) alsmede de 
locatie (gelegen in Hunzedal, met uniek broedgebied en waterberging) uit te dragen. 

De doelstelling is om de kennis, wetenschap en technologie m. b. t. de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van radiosterrenkunde bereikbaar te maken voor iedereen. 
De nieuwste antenne-technieken, dataverwerking en programmeertechnieken worden op 
een toegankelijke manier aangeboden. Daarnaast is er in de hub informatie over de 
natuurontwikkeling die plaats vindt op ditzelfde terrein. Wetenschap en natuur gaan hier 
hand in hand. 

Deze plannen staan nader beschreven in projectplan "Open Science Hub LOFAR", ref. 
PLOSHBO 2017-05 Plan Open Science Hub LOFAR. 



Projectstructuur 

Om ontwikkeling van de Open Science Hub LOF AR zowel bestuurlijk als ambtelijk 
goed te faciliteren, wordt voorgesteld om een stuurgroep en werkgroep in te richten. 

Beide groepen hebben op regelmatige basis overleg, waarbij de werkgroep de concrete 
voorstellen uitwerkt en voorlegt aan de stuurgroep. 

Leden stuurgroep: 
• De heer mr. J. Seton (Gemeente Borger-Odoom); 
• De heer M. de Vos (ASTRON); 
• De heer E. van Liempd (Het Drentse Landschap); 
• Mevrouw M. Buitenkamp (Stichting LofarTafel); 

Leden werkgroep: 
• Mevrouw D. Mikkers (ASTRON); 
• De heer T. Bezuijen (Het Drentse Landschap); 
• De heer W.J.M Peeters en/of de heer B. te Nijenhuis (Stichting LofarTafel); 
• De heer W. van der Harst (gemeente Borger-Odoom); 

De eerste stap in het realiseren van de ambitie is het vaststellen van de gezamenlijke 
intentie. 

Partijen komen het volgende overeen 

1. Partijen onderschrijven de bovengenoemde context, de voorgestelde 
projectstructuur en onderkennen de meerwaarde van de Open Science Hub LOF AR 
in de gemeente Borger-Odoom; 

2. Partijen spannen zich in om het project Open Science Hub LOF AR in de gemeente 
Borger-Odoom waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren met de inbreng van 
onder meer kennis en, in voorkomende gevallen, met (financiële) middelen; 

3. Partijen onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een permanent en 
duurzaam onderkomen voor de Open Science Hub LOFAR in de gemeente Borger 
Odoom in de directe nabijheid van de antenne-installaties; 

4. Partijen onderzoeken de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting om de invulling 
van de ideeën van de Open Science Hub LOF AR in de gemeente Borger-Odoom 
op korte termijn mogelijk te maken; 

5. Partijen laten bedrijven, die een positieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de 
inrichting van de Open Science Hub LOF AR in de gemeente Borger-Odoom, de 
ruimte om te participeren en aan te haken in het project; 

6. De Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen wordt gevraagd om de 
inrichting van de Open Science Hub LOF AR in de gemeente Borger-Odoom te 
ondersteunen en om actief mee te denken in de verdere ontwikkeling van het project 
o.a. op het gebied van het verkrijgen van benodigde subsidies; 



7. De Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen wordt gevraagd hun kennis 
en netwerk beschikbaar te stellen om de inrichting van de Open Science Hub 
LOF AR in de gemeente Borger-Odoorn te ondersteunen en tot een succes te 
maken; 

8. De Universiteit Leiden wordt gevraagd aansluiting te verzorgen bij het internationale 
netwerk "Open Science Hub Network Global". 

Getekend te Exloo, 20 september 2017 

Namens Stichting LofarTafel 

Dhr. Evan Liempd 

Namens Universiteit Leiden 

Dr. P. Russo 


