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Stichting LofarTafel
De stichting LofarTafel is na de zomer
weer van start gegaan om vervolg te
geven aan het project
ZET JIJ LOFAR OP DE KAART?

Zo is de website www.lofarzone.nl
aangevuld met informatie over het
symposium van 23 mei en alles wat
daarbij kwam kijken. Daarnaast zijn
gesprekken gevoerd met allerlei partijen die belangstelling hebben getoond
voor het vervolg en met partijen die
nodig zijn voor het vervolg.

Er wordt gewerkt aan een prospectus
over de LofarZone , waarmee het gebied, de plannen en organisaties en
bedrijven in het gebied op de kaart
worden gezet. Voor de korte termijn
werkt Stichting LofarTafel aan het realiseren van een Video-wall in Buinen
en Exloo, waarop beelden van het
heelal te zien zullen zijn en de ideeën
van de studenten gevisualiseerd worden. Daarvoor is inmiddels ook al een
eerste financiële bijdrage van € 10.000
binnen! Ook wordt met betrokken ondernemers en Astron in beeld gebracht hoe wandel, ruiter - en fietsroutes rondom het gebied eruit kunnen
komen te zien.

LofarZone
Het LOFAR gebied bij Exloo en Buinen (Drenthe) wordt door de LofarTafel de LofarZone genoemd.
Het epicentrum van de LofarZone ligt
tussen Buinen en Exloo in Drenthe,
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van

Jaargang 2 nr. 4
Aanmelden/afmelden voor deze
nieuwsbrief kan via de website
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven

maar omvat in de toekomst een groot
deel van Europa omdat er in de aangrenzende landen ook antennevelden
komen. De gebieden rond deze antennevelden behoren ook tot de LofarZone. LofarZone brengt zo de Europese
samenwerking op gang.

Het Centrale Gebied
Astron verwacht het komende winterseizoen letterlijk het hele gebied op de
schop te nemen. De inrichting ten be-

hoeve van de antennes, de kabels en
de natuurontwikkeling gaan dan van
start. Er zal veel te zien zijn.
De website is te vinden via

LofarZone Website
http://lofarzone.nl
De website van is aangevuld met de
volgende onderdelen:
♦ De 15 inzendingen van de studenten van hogescholen zijn allemaal
kort beschreven
♦ Er is een filmpje van het symposium van 23 mei
♦ Een foto verslag van het symposium
♦ Een verslag van de bijdrage van de
sprekers op 23 mei
♦ De teksten van de jury bij de prijsuitreiking
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G e s p r e k k e n

V i d e o W a l l

Stichting LofarTafel heeft gesprekken
gevoerd met een aantal ondernemers,
die al eerder hebben aangegeven wel
wat te zien in de LofarZone ontwikkeling. Zij zijn ook geïnteresseerd in de
plannen van de studenten.

Om de bezoekers en bewoners mee te
laten genieten van wat er in het gebied
gebeurt, wordt er in Exloo en Buinen
een V-Wall opgericht.

Ook is gesproken met Gedeputeerde
Loman van de provincie Drenthe, directie ASTRON, waterschap Hunze en
Aa’s, directie Stichting Het Drentse
Landschap, bestuur Bebingehoes,
Corporatie Wooncom en het College
van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Borger-Odoorn.
De gesprekken verlopen steeds zeer
positief. Diverse partijen zeggen medewerking toe aan de realisatie van de
plannen van de LofarTafel.
Tevens is wederom met de vakjury gesproken, omdat zij ondersteuning heeft
aangeboden bij het vervolg. Daar is
afgesproken dat de LofarTafel komt
met een voorstel om de plannen en de
ondernemers aan elkaar te knopen.
Vanuit de leden van de vakjury is toegezegd dit proces te ondersteunen.

PROSPECTUS
Om de plannen en het gebied verder
onder de aandacht te brengen is goed
materiaal nodig.
Daarom werkt Stichting LofarTafel aan
een prospectus waarin alles over de
LofarZone te lezen en te ontdekken
valt.
De kosten van deze “glossy brochure”
moeten worden betaald uit opbrengsten van adverteerders.

Daarop worden de beelden die door de
LOFAR antennes worden binnengehaald uit het heelal vertoond. Ook zullen de plannen van de studenten gevisualiseerd worden, zodat te zien is welke mogelijkheden er allemaal zijn, als
deze plannen realiteit worden.
Dit alles wordt gecombineerd met informatiepanelen.
Om deze plannen te realiseren heeft de
Westermeijer groep op 24 september j.
l. maar liefst € 10.000 geschonken aan
Stichting LofarTafel.

W a n d e l e n
R u i t e r e n
F i e t s e n
Nu de inrichting voor de deur staat, is
het tijd om met betrokken partijen na te
denken over afstemming van wandel,
fiets- en ruiterroutes langs en door het
gebied.
Stichting LofarTafel organiseert daarover op 10 december een bijeenkomst
in hotel Hartlief te Buinen. Belangstellenden zijn welkom. Neem voor meer
informatie contact met ons op via een
van onderstaande adressen.
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verder?...

Meer informatie op de website
www.lofarzone.nl of telefonisch via
06-21578477, M. Buitenkamp

