
Koningin Beatrix heeft op 6 mei 
een bezoek gebracht aan Buinen 
en heeft zich daar uitgebreid laten 
informeren over het LOFAR pro-
ject, de natuurontwikkeling daar en 
de LofarTafel. 

Martha legt de koningin alles uit. Volgorde: Martha 
Buitenkamp, Peter Bennema, Hans Peters, Koningin 
Beatrix 

 
De Koningin toonde zich zeer geïn-
teresseerd in de wetenschappelijke 
kant van het project. Zij vroeg op 
welke manier dit wetenschappelijke 
verhaal aan toeristen kan worden 
uitgelegd. In antwoord daarop kon 
Martha Buitenkamp haar vertellen 
wat de doelen van de LofarTafel 
zijn en hoe gewerkt wordt aan het 
op de kaart zetten van de Lofarzo-
ne. Aan bod zijn geweest de inzen-
ding van de studenten, de plannen 
voor een videowall, een prospec-
tus, wandel- en fietsroutes en de 
betrokkenheid van ondernemers. 
De Koningin begreep dat spanning 
zit tussen de vereisten van onge-

stoorde metingen en natuurontwik-
keling enerzijds en publieke belang-
stelling en economische spin-off an-
derzijds. Het bezoek van de Konin-
gin aan het LOFAR project heeft 
veel aandacht in de regionale pers 
opgeleverd. 

De feitelijke inrichting van het ge-
bied start in de zomer van 2008, na 
het broedseizoen.  
De inrichting ten behoeve van de 
antennes, de kabels en de natuur-
ontwikkeling gaan dan van start. Er 
zal veel te zien zijn. 

De LofarTafel is de afgelopen 
maanden bezig geweest met het 
ontwikkelen van de videowall, een 
prospectus, wandel, fiets- en ruiter-
routes, gesprekken met allerlei par-
tijen en plannen voor een uitkijkto-
ren en een infocentrum aan de rand 
van het gebied. In deze nieuwsbrief 
een overzicht van de  stand van za-
ken.  

Om de bezoekers en bewoners 
mee te laten beleven wat er in het 
gebied gebeurt, wordt er in Exloo 
en Buinen een Video Informatie 
Puntopgericht. Daarop zijn beelden 
te zien die door de LOFAR anten-
nes worden binnengehaald uit het 
heelal.  
Ook komt er een filmpje over de 
LofarZone en de mogelijkheden er-
van. Momenteel wordt gewerkt aan 
het bepalen van de exacte locatie, 
de omvang en de technische en ju-
ridische aspecten van het Lofar Vi-
deo Informatie Punt.   
 

Inrichting gebied 

Koninklijke belangstelling  
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Video Informatie Punt  

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van 

Jaargang 3 nr. 5 
Aanmelden/afmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via de website  
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven 

 

Stichting LofarTafel  
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Eind 2007 heeft de LofarTafel een 
groep van bewoners bij elkaar ge-
bracht die bezig zijn met de orga-
nisatie van wandelen, fiets- en rui-
terroutes. Deze groep heeft in 
kaart gebracht wat er nu al te be-
leven valt op dit gebied.  
De groep heeft een eerste kaart 
gemaakt waarop de bestaande 
routes met elkaar een wandelroute 
netwerk in de LofarZone vormen. 
Er zijn een paar ontbrekende 
schakels en verbindingen.  
Inmiddels is door het aanleggen 
van een brug bij Exloërveen met 
steun van Outdoor Drenthe en het 
Hunzeproject op één plek een 
doorgaande wandelroute naar 
Westerwolde ontstaan.  
De groep gaat verder met het uit-
werken van het netwerk van wan-
delroutes.  

De LofarTafel heeft de organisatie 
bPublished bereid gevonden om 
een prospectus te maken waarin 
het LOFAR verhaal verteld wordt. 
In deze glossy uitgave komen o.a.  
bijdragen van de stichting LOFAR, 
Het Drentse Landschap, Riek Bak-
ker, de gemeente Borger-Odoorn, 
de LofarTafel. Diverse partijen 
worden benaderd om in deze 
prospectus te adverteren om daar-
mee de uitgave mogelijk te ma-
ken. 
 

Leden van de LofarTafel hebben 
met de Hogeschool Drenthe ver-
kend welke mogelijkheden er zijn 
studenten te betrekken bij de uit-
werking van de plannen van de 
LofarTafel. De LofarTafel heeft 
zich gepresenteerd aan een werk-
groep van ondernemers van de 
Agenda voor de Veenkoloniën om 
hen te interesseren aan te haken. 
Verder zijn er gesprekken geweest 
met het bestuur van het Bebinge-
hus in Exloo,  de directie van 
LOFAR over verdere samenwer-
king en de woningcorporatie 
Wooncom.   

De LofarTafel heeft voorstellen ge-
maakt voor een uitkijktoren en een 
informatiecentrum aan de rand 
van het gebied. Het gaat om archi-
tectonisch interessante bouwwer-
ken met een  informatiecentrum, 
een zorgboerderij en een horeca-
punt. De Grontmij werkt aan een 
Artist Impression: een schetsmati-
ge indruk van hoe dit er uit zou 
kunnen komen te zien. Begin juni 
worden deze schetsen met geïnte-
resseerde en betrokken partijen 
besproken. 

De Lofar website: www.lofarzone.nl 
is geheel vernieuwd.  

Meer informatie op de website 
www.lofarzone.nl of telefonisch via 
06-21578477, M. Buitenkamp 
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W e b s i t e  

Wandelen en Fietsen 


