Lofarzone.nl nieuwsbrief november 2010

L O FA R g e o p e n d
Koningin Beatrix heeft op 12 juni het
LOFAR project officieel geopend.
Ruim 700 gasten uit binnen- en buitenland waren bij de plechtigheid aanwezig. In een speciaal daarvoor opgezette tent aan de rand van het LOFAR
gebied werden de bezoekers met presentaties en interviews geïnformeerd
over de betekenis en opzet van het
LOFAR project..

Koningin Beatrix verricht de officiële openingshandeling van radiotelescoop LOFAR door het
drukken op een knop.

Ook werden de eerste resultaten van
de metingen gepresenteerd. De uitkomsten zijn veelbelovend. Op het
plaatje is te zien hoe gedetailleerd de
waarnemingen met de LOFAR antennes zijn. Het gaat om dezelfde plek
die waargenomen is met de telescoop
in Westerbork (plaatje hierboven links)
en met LOFAR (rechts) .

Natuurontw ikkeling
Zoals zo vaak weten de vogels een
nieuw gebied het eerst te vinden. Dit
seizoen huisvestte het gebied al een
bijzonder gevarieerde vogelbevolking
met watersnippen, tureluurs, kieviten,
kwartels, en gele kwikstaarten. Met minimaal 3 paar kwartelkoningen in het
gebied was het LOFAR terrein dit jaar
het belangrijkste bolwerk in Noordelijk
Nederland voor deze zeer kritische
moerasbewoner. Een groot deel van
de zomer werd het terrein gebruikt als
rustplek door een groep lepelaars.
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van
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Aanmelden/afmelden voor deze
nieuwsbrief kan via de website
http://lofarzone.nl/nieuwsbrieven

De Stichting Het Drentse Landschap
wordt beheerder van het natuurgebied.
De officiële overdracht van de gronden
van ASTRON naar HDL vindt rond de
jaarwisseling plaats. Daarvoor moet
eerst veel administratief werk worden
verzet.

Stand van zaken
S t i c h t i n g L o f a r Ta f e l
Met de opening van het LOFAR project
houdt het werk van de Stichting LofarTafel niet op. Juist nu het project gestart is, neemt de belangstelling van
omwonenden en ondernemers toe.
Voor de LofarTafel reden om verder te
werken aan de verschillende plannen:
⇒
LofarToren en Informatiecentrum
⇒
Lofardagen
⇒
Video informatie punt
⇒
Wandelen en Fietsen

Lofa rToren en
Inf orma tiece nt rum
ASTRON en de Stichting Het Drentse
Landschap zijn met de LofarTafel op
zoek naar mogelijkheden om in het gebied een mooie uitkijktoren neer te zetten en een informatiecentrum op te
richten. De uitkijktoren maakt de bijzondere inrichting met de antennevelden
vanuit de lucht zichtbaar. De bezoekers
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kunnen in een informatiecentrum aan
de rand van het gebied meer te weten
komen over de astronomie en de natuurontwikkeling in het gebied. De genoemde organisaties willen deze plannen met hoge kwaliteit uitvoeren en bovendien behoorlijk duurzaam maken.
Samen met de LofarTafel en de provincie Drenthe wordt aan deze plannen
gewerkt.

Vi d eoI n fo rmati ePu n t
In opdracht van de LofarTafel werkt
Ruben Wiltink aan beeldmateriaal voor
video informatiepunten. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden door organisaties en ondernemers die bezoekers
en relaties willen interresseren in het
LOFARproject. De voorlopige versie is
af en wij zijn daar zeer tevreden over.
Op de eindejaarsborrel kunt u een
voorproefje zien.

Wandelen en Fietsen
Enkele
bewoners
en
ondernemers
hebben
plannen
ontwikkeld voor een
wandelstructuur in
en rond de LofarZone, waarbij gewerkt
wordt
met
een
k nooppunt e ns ysteem, zoals ook
voor fietsers is ingevoerd. Het plan maakt voor een groot
deel gebruik van bestaande routes,
maar richt zich op het verbeteren van
de bordjes en routes. In overleg met
het Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe is gekeken of dit realiseerbaar is. Op korte termijn lijkt dat
niet mogelijk. Mogelijk dat er wel enkele onderdelen van dit plan kunnen worden uitgevoerd.
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L o f a r D a g 2 0 11
Op 10 juli 2011 komt er de
LofarDag in Exloo. Het wordt
een feestelijke bijeenkomst
voor bewoners en toeristen.
Excursies en lezingen over
LOFAR en het gebied, vergezeld van muziek, kunst en hemelse gerechten. Ondernemers uit de omgeving van Exloo, de leden van de LofarTafel, Het Drentse Landschap en
ASTRON bereiden dit samen
voor.

Eindejaarsborrel
Traditiegetrouw organiseert ASTRON
ook dit jaar een oudejaar bijeenkomst
en wel op woensdagavond 15 december in Café restaurant Bussemaker te
Exloo. Relaties worden uitgenodigd om
met elkaar te kijken naar wat er is gebeurd dit jaar en wat er op het programma staat voor het volgend jaar.

Afbeelding links:
knooppuntenpaatje voor wandelaars

Internet
Volgend jaar zal onze website in een
nieuw jasje gestoken zijn. De huidig
versie heeft weer een verversing nodig.
Op de website kan ook ingetekend woden voor de digitale toezending van de
nieuwsbrief.
Voor mensen die twitteren, LofarZone
kun je ook volgen via twitter. Alle nieuwe info komt naar je toe als je
@lofarzone volgt.

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

