
Na 4 jaar voorbereiding was het 
dan eindelijk zover: de inrichting 
van het LOFAR gebied is gestart. 

Het gebied bij Buinen en Exloo van 
400 ha ging deze zomer flink op de 
schop. 
Oranjewoud heeft in nauwe samen-
werking met ASTRON en Het 
Drentse Landschap het natuuront-
wikkelingsplan waarin plaats is 
voor de LOFAR antennes gemaakt. 

Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen, 
graaft de bouwvoor (30 cm) van al-
le percelen in Uilenbroeken, waar 

een kwelmoeras zal ontstaan.  
De afgegraven grond wordt gebruikt 
om op diverse plaatsen terpen voor 
de antennestations te maken. In het 
hart van het gebied ligt de cirkelvor-
mige superterp (diameter 300 mtr). 
Daarop worden zes antennestations 

gebouwd. De superterp is omgeven 
door een “slotgracht”. In het veld 
worden ook enkele grote slenken 
gegraven die in verbinding staan 
met de nieuwe meanders van het 
Achterstediep. Het gebied een nat 
veelsoortig grasland waarin water 
lang vast gehouden kan worden. De 
Superterp en enkele terpen voor af-
zonderlijke stations zijn al gereed. 
De werkzaamheden zullen om-
streeks maart 2009 gereed zijn. 

De LofarTafel is blij met de start van 
de inrichting, want nu wordt eigen-
lijk pas in het veld duidelijk hoe 
groot het LOFAR project is en wel-
ke gevolgen het heeft voor de hele 
omgeving. 
De LofarTafel werkt dan ook hard 
door aan het Video informatiepunt, 
de magazine, de wandel en fiets-
routes en de plannen voor een uit-
kijktoren en infocentrum aan de 
rand van het gebied. 
In deze nieuwsbrief een overzicht 
van de  stand van zaken.  
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van 

Jaargang 3 nr. 6 
Aanmelden/afmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via de website  
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven 

 

Stichting LofarTafel  

De Lofar Superterp  

Een Lofar Antenneterp 
Ontwikkelingsplan Lofar Kerngebied 
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Om de bezoekers en bewoners 
mee te laten genieten van wat er in 
het gebied gebeurt, wordt er in Ex-
loo en Buinen een video informatie-
punt (VIP)  opgericht. 
Frederiek Westra van Holthe is aan-
getrokken om uit te zoeken waar 
het VIP moet komen te staan, welke 
techniek ingezet moet worden en 
hoe hij er uit kan komen te zien. 
Een delegatie van de LofarTafel is 
inmiddels op bezoek geweest bij 
een bedrijf die deze techniek kan 
leveren. 
Bij het VIP zullen de beelden te zien 
zijn die door de LOFAR antennes 
worden binnengehaald uit het heel-
al. Een filmpje over de mogelijkhe-
den van de Lofarzone is inmiddels 
klaar.  

Adviesbureau Grontmij heeft samen 
met de LofarTafel voorstellen ge-
maakt voor een uitkijktoren en een 
informatiecentrum aan de rand van 
het gebied. Het gaat om architecto-
nisch interessante bouwwerken met 
een informatiecentrum. Deze voor-
stellen zijn in een Artist Impression 
vervat. 
Deze voorstellen zijn in de zomer 
van 2008 voorgelegd aan de meest 
betrokken partijen: ASTRON,  Het 
Drentse Landschap, de gemeente 
Borger-Odoorn en de provincie 
Drenthe. De reacties waren zeer 
enthousiast, zij het dat er diverse 
opmerkingen zijn gemaakt die voor 
de verdere uitwerking van belang 
zijn.  

De LofarTafel heeft van deze groep 
alle medewerking toegezegd gekre-
gen om de plannen verder uit te 
werken in de vorm van een haal-
baarheidsstudie. Doel van de studie 
is het plannen verder uit te werken 
en te kijken naar de financiële haal-
baarheid van de investering en de 
exploitatie. Partijen hebben financi-
ele bijdragen toegezegd om deze 
haalbaarheidsstudie te kunnen uit-
voeren. De Grontmij zal in samen-
werking met de LofarTafel dit najaar 
de studie uitvoeren. 

De groep die een plan bedacht 
heeft voor een wandelroutestructuur 
in de LofarZone is bezig met het 
maken van een werkkaart, waarop 
dit systeem te zien is. De bedoeling 
is om dit idee dan verder uit te wer-
ken tot  een in de praktijk bruikbare 
kaart.  

De firma BPublished maakt in sa-
menwerking met de LofarTafel een 
magazine waarin het LOFAR ver-
haal verteld wordt. In deze glossy 
uitgave komen o.a. bijdragen van 
de stichting LOFAR, Het Drentse 
Landschap, Riek Bakker, de ge-
meente Borger-Odoorn, de LofarTa-
fel. Het magazine is begin 2009 
klaar en wordt dan met een feeste-
lijke tintje in de wereld gezet.   

Bezoek de website lofarzone.nl 
voor de laatste stand van zaken. 

Meer informatie op de website 
www.lofarzone.nl of telefonisch via 
06-21578477, M. Buitenkamp 
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E n  v e r d e r ? . . .   

Wandelen en Fietsen  

W e b s i t e  

Haalbaarheidsstudie 

Video Informatie Punt  


