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Beste Donateur,
In de nieuwsbrief van december vorig
jaar hebben we een aantal actualiteiten
beschreven en nu we aan het begin van
de zomer staan weer even een stand
van zaken.
Stichting Landschap Oldambt is de afge-
lopen periode actief geweest om de
ontwikkelingen in  het Oldambt kritisch
te volgen, te becommentari�ren en mee
te helpen om datgene dat kwetsbaar is
een stem te geven.
De werkgroep komt samen met het
bestuur van de stichting 1x per 2 maan-
den bij elkaar op de prachtige locatie in
Scheemda, de eeuwenoude pastorie
(1270) aan de Kerkelaan. Een van de
oudste bestuurscentra van Groningen.
Elzo Bruggers, Rienus Zwaneveld, Aize
Tolsma, Leonard Teerling, Jan K�ller,
Willem Friedrich, Marjet Bos, Cees
Stolk, Willem Schillhorn van Veen en Jan
Willem Kok nemen de stand van de
actualiteit dan door, bespreken mogelij-
ke activiteiten en informeren elkaar
over de ontwikkelingen die zich voor
doen.
We willen u met deze nieuwsbrief ook
weer op de hoogte brengen van een
aantal ontwikkelingen en informeren
over de aanstaande donateursdag /
zomerexcursie op zaterdag 21 juli

We hopen u dan te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Harm Evert Waalkens 
(voorzitter Stichting Landschap Oldambt))

Contact &
informatie:
Elzo Bruggers (secretaris)
Stationsstraat 30 Scheemda
Info@landschapoldambt.nl

Nieuwsbrief

© De Volkskrant

Hoe duurzaam is 
windernergie op land?

Wat zijn alternatieven?

Uitnodiging
zomerexcursie

datum: zaterdag 21 juli
locatie: Oude Remise
aanvang: 11.00 uur

Programma:
- 11.00 uur inloop/ontvangst Oude Remise (1) Bad Nieuweschans
- 11.30 uur inleiding /rondleiding Peter Brul
- 12.00 uur lunch, koffie / thee
- 13.00 uur vertrek per boeren wagen 
- 13.30 uur rondleiding monumentale boerderij Boelo ten Have
- 14.00 uur vertrek naar proefboerderij Ebelsheerd
- 14.30 uur inleiding / rondleiding Ebelsheerd
- 15.00 uur wandeling terug naar Oude Remise (2)
- 16.00 uur afsluiting met ÔborrelÕ Oude Remise

Graag opgave via: Info@landschapoldambt.nl
(1)  Op loopafstand van station!
(2)  Niet goed ter been? Graag even vroegtijdig melden!
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Samen krijgen we 
het voor elkaar!  

Onze missie 
De Stichting Landschap Oldambt zet
zich in voor het behoud, herstel en de
ontwikkeling van het cultuurlandschap
van het Oldambt. De Stichting richt
zich daarbij vooral op het gebied van
de voormalige Dollardboezem met het
open polderland en de omringende
lintbebouwing. 
Bij nieuwe ontwikkelingen pleit de
Stichting voor zorgvuldige inpassing in
het open landschap. 

Onze visie over de actuele themaÕs
treft u aan in ÔPublicatiesÕ bij
ÔvisiedocumentenÕ

Waarom wij dit doen? 
Nederland kent van oudsher een 
boeiende verscheidenheid aan streek-
gebonden architectuur, stedebouw en
landschappen. Die verscheidenheid
staat echter onder grote druk. Een
nieuwe boerderij in een ruilverkaveling
in Noord-Holland lijkt als twee 
druppels water op eenzelfde boerderij
in een ruilverkavelingsgebied tussen de
grote rivieren. Een buitenwijk in
Groningen is ongeveer hetzelfde als
een buitenwijk in Nijmegen. En nu is
ook het landschap aan de beurt om
door uniformering getroffen te 
worden.

Grootschalige, grondgebonden-
landbouw. 
Wij zijn niet tegen ontwikkeling,
integendeel. Wij zijn ook niet tegen
ontwikkeling van de grondgebonden
agrarische sector; die is van oudsher de
schepper en hoeder van dit landschap.
Een economisch vitaal gebied helpt het
landschap in stand te houden.
Wat wij vragen is slechts dat de 
plannenmakers bij elke ontwikkeling
naar de invloed daarvan op de open-
heid van het landschap kijken en dat ze
die ontwikkelingen zo veel mogelijk
laten aansluiten bij het bestaande
open landschap. Nieuwe ontwikkelin-
gen kunnen het karakter van het land-
schap ook versterken. Wij denken dat
behoud van rust, ruimte, een schoon
milieu en een karakteristiek en uniek
landschap een bron van welvaart en
welzijn zal blijken te zijn nu dit alles
elders in Nederland een schaars goed
is goed is geworden.
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De Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor het
behoud, herstel en de ontwikkeling van het cultuurland-
schap van het Oldambt.

Ik onderschrijf de doel-
stelling en word donateur!

Naam: 
Adres:
postcode / plaats:
tel:
email:

Kan worden ingeleverd tijdens de zomerexcursie,
het contactadres of via Info@landschapoldambt.nl

Waarom Donateur?
U als donateurs bent ons (financieel)
fundament dat de Stichting draaiende
houdt. Naast uw financi�le steun 
voelen we ons ook gestut door uw
betrokkenheid bij het Oldambt.
Dit unieke landschap is het waard om
te koesteren, onder de aandacht te
brengen en bij te dragen aan het
beheer en de inrichting van deze 
eindeloze ruimte.

Harm Evert Waalkens voorzitter
Elzo Bruggers secretaris
Rienus Zwaneveld penningmeester
Aize Tolsma lid werkgroep
Marjet Bos lid werkgroep
Leonard Teerling lid werkgroep
Willem Friedrich lid werkgroep
Cees Stolk lid werkgroep
Willem Schillhorn lid werkgroep
Jan K�ller lid werkgroep
Jan Willem Kok lid werkgroep

Werkgroep
en bestuur

Zonneparken in het
Oldambt?
Stichting Landschap Oldambt heeft zich
gebogen over de bouw van zonnepar-
ken in het landschap en sluit hierbij aan
bij de uitgangspunten die de gemeente
Oldambt en de Provincie in de
Omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Oldambt heeft een concept notitie ter
inspraak neergelegd waar de SLO op
heeft gereageerd. In deze reactie heb-
ben we gewezen op het belang van de
kwalitatieve randvoorwaarden, zoals
landschappelijke inpassing, aansluiting
bij bestaande structuren in het land-
schap en de mogelijkheden van het
bewaken van de zichtlijnen.
Daarnaast hebben we gewezen op het
cumulatieve effect van zonneparken. De
schaal en de omvang van het totaal aan
vergunde parken mag de draagkracht
van het gebied niet te boven gaan.

Voor onze donateurs is
deelname gratis.
Overige deelnemers vragen
wij een vrijwillige bijdrage!

Bankrekening SLO:
NL62 RABO 0138 6025 30

( Minimum bijdrage Û 15,- )

Ja,


