
Op 30 september 2009 vond de officiële 
oplevering plaats van het LOFAR natuur-
project. Aannemer Oosterhuis BV uit Nije-
veen kon de laatste graafmachine en dum-
per met een tevreden gevoel terugtrekken. 

De opdrachtgever ASTRON kon tevreden 
zijn dat onder de vakkundige directievoe-
ring van Oranjewoud het werk gereed ge-
komen is, ondanks het slechte weer gedu-
rende een groot deel van de bouwperiode.  
Het Drentse Landschap is enthousiast over 
de kansen die de natuur krijgt in dit gebied 
van bijna 400 ha. ASTRON heeft niet lang 
stil gestaan bij het gereed komen van het 
LOFAR natuurproject. De antennes op de 

superterp en andere terpen moesten met 
de meeste spoed geplaatst worden, want te 
verwachten is dat tijdens de komende 
maanden de begaanbaarheid enorm zal 
afnemen, waardoor het plaatsen van anten-
nes bijna onmogelijk wordt. 
Ondertussen is in twee weken tijd het ge-
bied ten westen van de Beeksdijk helemaal 

vol met water komen te staan.  
Allemaal kwelwater dat uit de Hondsrug aan 
de oppervlakte komt. De eerste vissen zijn 
er al gesignaleerd, terwijl ganzen, eenden 
en zwanen bezit nemen van de nieuwe wa-
terplassen. 
Met boeren uit de omgeving zijn afspraken 
gemaakt over het ploegen en inzaaien (met 
gras) van de percelen die niet door LOFAR 
gebruikt worden. Dat is de aanzet van het 
grasland natuurgebied waarin ook ruigtes 
voorkomen.   
Het is spannend hoe het gebied zich zal 
ontwikkelen, Het zal voor het Drentse Land-
schap als toekomstige eigenaar en beheer-
der wel even zoeken zijn om dit grote nieu-
we natuurgebied goed te leren kennen.  

De LofarTafel heeft de afgelopen maanden 
gewerkt aan  
·     Haalbaarheidsstudie LofarCentrum 
·     Wandelen en Fietsen 
·     LofarDagen/opening LofarProject 
·     Nominatie Gouden Piramide en Entente 

Floriale  
In deze nieuwsbrief een overzicht van de  
stand van zaken.  

Samen met Adviesbureau Grontmij heeft 
stichting LofarTafel onderzocht hoe de plan-
nen voor een LofarCentrum in het gebied er 
uit kunnen zien. Er zijn vijf modellen uitge-
werkt.  
Het meest eenvoudige model bestaat uit 

een LofarToren in het gebied met een sim-
pele parkeervoorziening en enkele wandel- 
en fietsroutes in het gebied. Dit kan worden 
uitgebreid met een infopunt met horeca aan 
de rand van het gebied, een informatiecen-
trum in Exloo en een verbindende route van 
Exloo naar het gebied waar al van alles te 
beleven en te leren valt.  

Haalbaarheidsstudie  
LofarCentrum  

n
ie

u
w

s
b
ri
e
f 

n
o
v
e
m

b
e
r 

2
0

0
9
 

L
o
fa

rz
o
n
e
.n

l 

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van 

Jaargang 4 nr. 8 
Aanmelden/afmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via de website  
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven 

 

Stichting LofarTafel  

LOFAR Natuurproject gereed 
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De kosten van de verschillende modellen 
variëren van 500.000 euro tot circa 3 mil-
joen. De LofarTafel heeft het rapport aange-
boden aan gedeputeerde Munniksma, bur-
gemeester Out van Borger-Odoorn, direc-
teur Van der Bilt van het Drentse Land-
schap en directeur LOFAR, de heer van 
Haarlem. 

Alles overwegende heeft een projectgroep 
onder leiding van de Stichting het Drentse 
Landschap met ASTRON en de LofarTafel 
besloten verder te gaan met de uitwerking 
van de plannen voor een LofarToren, een 
informatievoorziening/onbemand bezoe-
kerscentrum aan de rand van het gebied en 
wandel- en fietsroutes in het gebied. 

Het LOFARproject is samen met vier ande-
ren projecten genomineerd voor de Gouden 
Piramide, een nationale prijs voor gebieds-
ontwikkelingprojecten. De Jury  is in juni op 
bezoek geweest. De LofarTafel was bij het 
bezoek aanwezig om aan te geven hoe de 
bewoners bij de project betrokken zijn ge-
raakt. De uitreiking is op 28 november. Za-
terdag 14  november om 17.05 – 17.30 uur 
op Nederland 2 is voor deze prijsvraag het 
LOFAR filmpje te zien. 
http://www.goudenpiramide.nl 
 

De gemeente Borger-Odoorn heeft zich ge-
nomineerd voor de Entente Florale, een 
prijs voor de groenste gemeente van Neder-
land. Ook daar is door de LofarTafel opge-
treden voor de jury.  
http://www.ententeflorale.nl 
 

Een groep van bewoners en ondernemers 
heeft plannen gepresenteerd aan de Lofar-
Tafel voor een wandelstructuur in en rond 
de LofarZone, gebaseerd op een knooppun-
tensysteem, naar analogie van het fiets-
knooppuntensysteem. Het plan richt zich 
voor een groot deel op het verbeteren van 
bestaande routes en bebording.  
Het is een omvangrijk plan, maar kan op 
korte termijn niet in zijn geheel  worden uit-
gevoerd. Nu wordt gekeken welke delen op 
korte termijn wel realiseerbaar zijn. 

In de eerste helft van juni 2010 vindt de offi-
ciële opening van het LOFAR project plaats 
tijdens een groot internationaal astronomie-
congres. Uiteraard gaat dit gepaard met een 
groot feest. De LofarTafel ondersteunt bij de 
festiviteiten.   

De de eindejaarsborrel wordt woensdag 16 
december van 16.00-17.30 bij Hotel Hartlief 
in Buinen, u ontvangt hierover apart bericht. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de 
een of andere wijze betrokken bent bij de 
LofarZone. In verband met de nieuwe 
wet tegen de verspreiding van ongewenste 
email vragen wij of u deze nieuwsbrief 
wilt blijven ontvangen. Mocht u de nieuws-
brief niet meer willen ontvangen, gaat u dan 
naar de website en meld u af of stuur een 
mail aan de redactie en vermeld het e-mail 
adres dat u verwijderd wilt hebben van onze 
verzendlijst. 

Nog dit jaar wordt de website in een nieuw 
jasje gestoken. Wij hopen dat u daar ook 
eens een kijkje komt nemen. 
 
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  

Opening Lofar 

Nominaties  

Wandelen en f ietsen  

E i n d e j a a r s b o r r e l  
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