
Stichting LofarTafel heeft in samenwerking 
met Bpublished gewerkt aan een special 
over de LofarZone en de mogelijkheden die 
de zone biedt  voor gebiedsontwikkeling in 
brede zin.  

Het magazine is op 
12 december in 
een feestelijke hap-
pening in Exloo 
aangeboden aan 
burgemeester Out 
v a n  B o r g e r -
Odoorn, aan de 
Voorzitter Stichting 
Het Drentse Land-
schap, mevrouw 
Edelenbosch en 
aan Mike Garrett, 
directeur ASTRON. 

Voor de bijeenkomst waren omwonenden, 
(voormalige) grondeigenaren, sponsoren, 
betrokken partij-
en uitgenodigd. 
Naast de aanbie-
ding van het ma-
gazine, kregen 
de aanwezigen 
informatie over 
de stand van za-
ken van het pro-
ject en over de 
plannen van de 
LofarTafel.  
Deze netwerkbijeenkomst met in totaal 90 
gasten werd afgesloten met een heerlijks 
stamp-pot buffet 

Stichting LofarTafel is actief bezig de Lofar-
Zone onder de aandacht te brengen. Nu 
het gebied ook werkelijk vorm begint te krij-
gen, wordt steeds beter zichtbaar hoe in-
drukwekkend dit project en de inrichting 
van het gebied eigenlijk zijn. Dit maakt ook 
dat de LofarTafel vaker gevraagd wordt 
zich ergens te komen presenteren.  
In deze nieuwsbrief een update van de acti-
viteiten.  De afgelopen maanden is gewerkt 
aan: 

⇒ LofarZoneMagazine: sensing the uni-
verse, the earth and surroudings  

⇒ De presentatie van het magazine op 
12 december 2009 

⇒ Haalbaarheidsstudie LofarCentrum 

⇒ Video Informatiepunt 

⇒ Wandelen en Fietsen 

⇒ Presentaties en plannen 2009  
In deze nieuwsbrief een overzicht van de  
stand van zaken.  

Het zit de aannemer Oosterhuis niet mee 
met al die nattigheid. Toch probeert hij als 
het maar een beetje kan de werkzaamhe-
den aan het natuurgebied door te laten 
gaan. Veel van de geplande terpen voor de 
antennestations zijn al gereed, sommige 
liggen nog te wachten op de laatste afwer-
lingen. De meanders in het Achterste Diep 
zijn bijna klaar. Er wordt nu hard gewerkt 
aan de vistrappen. Het wachten is op een 
paar weken bijna droog weer en dan kan 
het grondverzet dat nog rest ook afgerond 
worden. HAK en NKM (zij leggen alle kabels 
naar en op de antennestations) staan te po-
pelen om de kabel- infrastructuur aan te leg-
gen, maar ook zij moeten wachten tot het 
terrein beter begaanbaar is. 
Nu dat de rij populieren langs de Beeksdijk 
verdwenen is, wordt het ook duidelijk om 

wat voor een uitgestrekt gebied het gaat. Nu 
nog zonder noemenswaardige begroeiing, 
maar straks vol met antennes.  

Omdat rond de jaarwisseling wel al duidelijk 
werd dat we niet in maart klaar zouden zijn 
zagen we ook dat we in het komende 
broedseizoen door moesten werken. Geluk-
kig heeft de aannemer al hele stukken van 
het werk klaar zodat hij niet meer overal 
hoeft te zijn. Daar waar hij wel nog moet 
werken en moeten we hopen dat het daar 

Werkzaamheden in het gebied  
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van 

Jaargang 4 nr. 7 
Aanmelden/afmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via de website  
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven 

 

Stichting LofarTafel  

LofarZone Magazine  

Broedseizoen  
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zo rustig is dat de volgels geen nesten bou-
wen. In goed overleg met de vrijwillige voge-
laars in de buurt zullen we proberen de 
overlast voor vogels zo klein mogelijk te ma-
ken.  

Vrijdag 13 maart werd in Amsterdam de in-
zending van LOFAR voor de grote architec-
tuurprijsvraag ingeleverd. Dit jaar is het the-
ma ‘gebiedontwikkeling’. ASTRON heeft ge-
kozen voor de inzet dat LOFAR niet alleen 
een instrument is voor wetenschappenlijk 
onderzoek, maar ook voor gebiedsontwikke-
ling. Het gaat om natuurontwikkeling en so-
ciaal-economische ontwikkeling van de re-
gio. Hierbij speelt de LofarTafel een belang-
rijke rol. De inzending toont alle aspecten 
van LOFAR, dus ook de LofarTafel in beel-
den. De jury zal inzendingen nomineren. 
Daarover zal in de zomer een TV program-
ma gemaakt worden en ergens in november 
weten we of LOFAR in de prijzen is geval-
len. Zie goudenpiramide.nl 

Adviesbureau Grontmij is samen met de 
LofarTafel bezig om de haalbaarheid in 
kaart te brengen van de realisatie van een 
uitkijktoren, wandel- en fietsroutes, entree-
punten, parkeervoorzieningen en een infor-
matiecentrum aan de rand van het gebied. 
Daarvoor waren in 2008 al schetsen ge-
maakt, die door de betrokken partijen en-
thousiast werden ontvangen. In de haal-
baarheidsstudie gaat het erom of deze plan-
nen ook werkelijk uitvoerbaar zijn. Gekeken 
wordt naar de kosten van investering en ex-
ploitatie en de planologische aspecten. Aan 
deze studie betalen de gemeente Borger-
Odoorn, de provincie Drenthe, ASTRON en 
de LofarTafel mee. De eerste resultaten 
worden in maart verwacht.  

Een groep van bewoners en ondernemers 
hebben een plan gemaakt voor een wandel-
structuur in en rond de LofarZone, waarbij 

gewerkt wordt met een soort knooppunten-
systeem. Het volledige plan wordt in april 
aangeboden aan de LofarTafel, waarna ge-
zocht gaat worden naar mogelijkheden om 
het te realiseren.  

Om de bezoekers en bewoners mee te 
laten genieten van wat er in het gebied 
gebeurt, wordt er in Exloo en Buinen 
een video informatiepunt (VIP)  opgericht. 
Bij het VIP zullen de beelden te zien zijn die 
door de LOFAR antennes worden binnen-
gehaald uit het heelal.  
Een eerste filmpje, dat via deze VIP ver-
toond kan worden en dat de bezoeker over 
de LofarZone informeert is klaar en te zien 
op de website: www.lofarzone.nl. 
Momenteel wordt gezocht naar een goede 
plek voor het VIP. Dit hangt samen met de 
plannen die de bewoners en de gemeente 
gemaakt hebben voor het centrum van Ex-
loo. Mogelijk dat door de herstructurering 
van het centrum er een goede plek beschik-
baar komt, waar veel mensen gebruik kun-
nen maken van het VIP. De realisatie van 
het VIP duurt daardoor wel langer dan ge-
dacht.  

Stichting LofarTafel wordt geregeld uitgeno-
digd voor het houden van presentaties over 
de LofarZone. Zo zijn er contacten met de 
Hogeschool Drenthe, het projectbureau 
Agenda voor de Veenkoloniën, de P-10 ge-
meenten, Rabobank en Stichting Innovatie 
Veenkoloniën. Presentaties zijn altijd moge-
lijk en kunnen via het secretariaat geregeld 
worden. 

Voor 2009 staan, behalve het voortzetten 
van de projecten, ook plannen voor verdere 
uitbouw van de bekendheid van de LofarZo-
ne. Zo wordt gedacht aan activiteiten in de 
vorm van LofarDagen.  

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