
Stichting LofarTafel wil ideeën ontwikkelen 
om toeristische en economische spin-off van 
het LOFAR supertelescoop project voor de 
regio te realiseren en ondernemers uitdagen 
deze plannen te omarmen of zelf met goede 
ideeën te komen. Aan de LofarTafel zitten 
vertegenwoordigers van twee deelgebied-
commissies van het Hunzeproject, de onder-
nemersvereniging Borger-Odoorn, gemeente 
Borger-Odoorn, provincie Drenthe en AS-
TRON. Zij vormen samen de LofarTafel. 
De deelgebiedcommissies hebben de afge-
lopen jaren met succes een aantal projecten 
van idee naar uitvoering gebracht. 

Het LOFAR gebied bij Exloo en Buinen 
(Drenthe) wordt door de LofarTafel de Lofar-
Zone genoemd.  
Het epicentrum van de LofarZone ligt tussen 
Buinen en Exloo in Drenthe, maar omvat in 
de toekomst een groot deel van Europa. De 
plannen voor de LOFAR radiotelescoop  
houden in dat er  in de aangrenzende landen 
ook antennevelden komen. De gebieden 
rond deze antennevelden behoren ook tot de 
LofarZone. Dus de offspinn mag dan op Eu-
ropees niveau worden doorgetrokken en 
brengt tussen binnen de LofarZone de Euro-
pese samenwerking op gang. Dit opent de 
deur voor Europese gelden. Op welke ter-
mijn dit gaat gebeuren valt nu nog niet te 
zeggen. 

Z E T  J I J  L O F A R  O P  D E  K A A R T ? 
Stichting LofarTafel wil ideeën ontwikkelen 
om de  LofarZone op de kaart te zetten en 
zo economische spin-off voor het gebied te 
realiseren. Studenten van Hogescholen zijn 
uitgenodigd om met vernieuwende ideeën te 
komen.  
Op 23 mei 2007 mochten alle studenten hun 
idee presenteren in Exloo.  Daar werden de 
inzendingen  beoordeeld door een vak- en 
publieksjury. 
Daarvoor werd Diner-Café Bussemaker in-

gericht als expositieruimte. De plannen, idee-
en  werden ingediend op een “vrij” formaat 
geschikt voor presentatie. Er waren presenta-
ties op panelen, maquettes, PowerPoint pre-
sentaties en een andere creatieve wijzen van 
presenteren. Er waren rond de 70  bezoekers 
op de tentoonstelling van de inzendingen van 
de studenten. 

Voorzitter van de LofarTafel Ben te Nijenhuis 
opende het symposium. Na een openings-
woord van wethouder Tammo Meedendorp 
Informeerde Peter Bennema van Astron het 
publiek over de achtergronden van het Lofar 
project en de stand van zaken rond de uit-
voering. Hierna vervolgde Jaco van Schip, 
docent marketing en communicatie van de 
Saxion Hogeschool Enschede: Get smart, get 
creative! Jaco van Schip daagde zijn publiek 
uit om eens buiten de paden te treden en cre-
atief te worden.  
Cees-Jan Gieskes van MKB-Noord heeft ver-
volgens iets verteld over een aantal eigen-
schappen die komen kijken bij een heden-
daags ondernemerschap met als titel: 
“Antennes voor ondernemerschap”; heb 
een visie, een boodschap, doorzettingsver-
mogen en ga daar mee naar buiten.  
Het symposium werd afgesloten met een 
enerverend optreden van Hennie van der 
Most met als titel “Van niets naar iets”, om 
kort te gaan: doorzettingsvermogen en….. 
vertrouwen in jezelf.  

In het gemeentehuis werden na afloop, onder 
grote belangstelling van de lokale pers, de 
winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt 
door een publieks- en vakjury. De vakjury on-

der leiding van Riek Bakker bestond verder 
uit kunstenares Marte Röling,  Henk Hiddingh  
van het Noorderdierenpark, Joris Van Enst 
van Astron en  J.N.M. Haerkens van VNO 
NCW.  
De dag werd vervolgens afgesloten met een 
borrel in diner-café Bussemaker. 

P R O J E C T    

Symposium groot  
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1ste prijs van vak- en publieksjury. 

Lafarzone in Drenthe –een astronomische 
bestemming– ...Waar rust de ruimte vindt…
Waar verleden, heden en toekomst met el-
kaar verenigd worden… 
Men is bij dit project uitgegaan van de 
kernkwaliteiten van het gebied ( cultuurhisto-
risch, veelzijdig natuurlandschappen, actieve- 
en sportieve mogelijkheden, wetenschappelij-
ke mogelijkheden) en een integrale benade-
ring. 
Er is een “(G)astronomisch Centrum Drenthe” 
en het kunstproject “Lofarlicht in de duister-
nis” ontwikkeld. Het centrum bestaat uit een 
wellnesscentrum - rust en ruimte, loungeruim-
ten en wellnessrestaurant en een Lofarinfor-
matiecentrum met winkel. 
In het plan zijn de onderdelen uitgewerkt sa-
men met sterkte- zwakte analyse en de per-
sonele bezetting en begroting. 

Studenten: Niels Kloosterman en Sandra 
Scholten.Saxion Hogeschool te Deventer, 
studierichting Hogere Toeristisch en Recrea-
tief Onderwijs. 
 
2e prijs publieksjury. 

Lofar de ster van Nederland. 
Inspelend op het unieke Lofarproject is een 
integraal plan ontwikkeld voor de inrichting 
van het gebied. In het plan zijn de onderdelen 
boomkroonpad, een verbindingsbrug, uitkijk-
toren en informatiecentrum, het Lofarpark, 
inrichting antennevelden, zandwinning recre-
atieplan, light railverbinding Emmen – Gronin-
gen en diverse wandel- fiets- en kanoroutes 
uitgewerkt. De haalbaarheid, de financiering 
en uitvoering worden globaal besproken. 
 

Studenten: Imke Kuper en Margreet Smit.
Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten. 
 
3e prijs publieksjury. 

Easter Bunny 
De publieksjury omschreef het idee als:  
Heel origineel, creatief en uniek. Project dat 
niet heel direct aansluit bij Lofar, maar wel 
een toegevoegde waarde voor het gebied 
heeft. Bezoekers zullen hier op af komen, Het 
project is goed realiseerbaar, heeft een hoge 
aaibaarheidsfactor en is laagdrempelig, Tus-
sen het landschap dat agrarisch is en de na-
tuur in Drenthe past het goed in het land-
schap tussen de schaapskudde, Kabouter-
land en de dierentuin Emmen. Dus: naast 
een vaste verblijfsplaats van Santa Claus en 
Mickey Mouse, het Kabouterland, de vraag: 
waar woont de Eastern Bunny ( de Paas-
haas)? Het is nu wel duidelijk, in het Lofarge-
bied in Exloo. 

Studenten: Jesùs Martin de Almagro Arcis en 
Maike Annika Heinemann.Hogeschool Dren-
the te Emmen. 
Meer inzendingen op http://lofarzone.nl 

In onze volgende nieuwbrief die half oktober 
uitkomt wordt de toekomst van het project uit 
de doeken gedaan. Wat gebeurt er met de 
ideeën? wanneer kunnen we wat zien? On-
dernemers en investeerders worden aange-
moedigd om in te haken bij het project: 
 

Z E T  J I J  L O F A R  O P  D E  K A A R T ? 
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P o s t b u s  1 9 2 
9500 AD  Stadskanaal 
h t t p : / / l o f a r z o ne . n l 
i n f o @ l o f a r z o n e . n l 
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E n  v e r d e r ? . . .   


