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Beste Donateur,
In juli van dit jaar hebt u voor het eerst
kennis kunnen maken met onze ver-
nieuwde Nieuwsbrief. Uit de positieve
reacties hierop hebben we kunnen
opmaken dat deze nieuwe opzet in de
smaak valt. Daarom sturen we  u graag
het 2e exemplaar van dit jaar.

Met hierin o.a. een terugblik op:
- Verschillende activiteiten die we het
afgelopen jaar hebben ondernomen,
zaken die voorlopig onze aandacht en
inzet blijven verdienen en...
ook doen we en appel op u als dona-
teur....

Om ons werk als belangenbehartiger en
ÔbewakerÕ van ons Oldambtster land-
schap goed te kunnen doen, zullen we
over een (bescheiden) budget moeten
kunnen beschikken.

Aangezien onze Stichting geen structu-
rele subsiedies ontvangt zijn we hier-
voor volledig afhankelijk van u als dona-
teur. Daarom hierbij het drigende ver-
zoek om een bijdrag aan ons over te
maken. U vindt onze bankgevens verder
op.

U kunt ervan uitgaan dat wij, als
Stichting Landschap Oldambt ons ook in
2019 zullen blijven inzetten voor de
landschappelijke kwaliteiten van ons
gebied.

Met vriendelijke groet,

Harm Evert Waalkens 
(voorzitter Stichting Landschap Oldambt)

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

Nieuwsbrief
Wat hebben we in 2018
zoal gedaan ?

- Project Levend landschap.
- Zonneparken-thematiek.
- Windmolen-problematiek.
- Donateursdag zomer 2018.
- Open Monumentendag.
- Initiatief Landmark ÔPoort OldambtÕ.
- Deelname project ÔEindeloze HorizonÕ.
- Verkennende akt. ÔPrix de RomeÕ.
- Deelname project toekomst

Oldambtster boerderijen (Libau).
- Vernieuwen en aktualiseren website.
- Betrokken bij diverse thema bijeen-

komsten, conferenties en symposia.

Het landschap kan
niet zonder jou!

Jouw donatie 
stellen we bijzonder
op prijs.

Donateurs en privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
Als donateur bent u ingevoerd in ons administratiesysteem. Hierin bewaren wij
een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, email adres)

Waarom worden deze gegevens bewaard?
We bewaren deze gegevens omdat we u willen informeren en/of uitnodigen
voor bijeenkomsten, en andere activiteiten.

Wie kunnen deze gegevens inzien?
Deze gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door het secretariaat van
onze Stichting.

Uw gegevens verwijderen?
Dat kunt u ons dat laten weten door een korte reply op deze mail. 
Ook in de toekomst kunt u op elk moment vragen uw gegevens te laten 
verwijderen door een berichtje te sturen aan het secretariaatsadres.

Fel verzet SLO tegen uitbreiding wind-
parken Delfzijl.

De Stichting Landschap Oldambt (SLO)
verzet zich fel tegen verdere uitbreiding
van de windparken rondom Dellfzijl.
Ons werkgroep lid Cees Stolk bemoeit
zich intensief met overheidsplannen om
de dorpen ten zuiden van Delfzijl op te
schepen met 200 meter hoge windmo-
lens. Hij adviseert het Burgerinitiatief
zuidelijke dorpen Delfzijl hoe zij het
beste de strijd kunnen aangaan. Zeker
nu het Staatstoezicht op de Mijnen
heeft bekendgemaakt dat het dorp
Meedhuizen en mogelijk ook andere
dorpen in de buurt tot de risico dorpen
behoren bij aardbevingen. Het
Burgerinitiatief bestookt politici, provin-
ciaal en gemeentelijk, met argumenten
om af te zien van uitbreiding en het
landschap niet verder te vervuilen.

Uitbreiding windparken
Delfzijl

Bankrekening SLO:

NL62 RABO 0138 6025 30
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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 geworden.

Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor het behoud,
herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van
het Oldambt.

Ik onderschrijf de doelstelling
en word donateur! 

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

Kan worden gezonden aan het postadres 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

Werkgroep
en bestuur

( Minimum bijdrage Û 15,- )

Ja,

Open monumentendag 2018 ...
Mooi weer, geweldige muzikanten en
een fantastisch landschap!
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Prix de Rome Architectuur krijgt najaar
2019 een vervolg in het Oldambt.
Oldambt Cultuur, Festival Hongerige
Wolf en Stichting Landschap Oldambt
willen dan samen met de Provincie en
Rijksuniversiteit Groningen (met de laat-
ste twee zijn we nog in gesprek) de
inzenders, genomineerden en de win-
naar van Prix de Rome Architectuur
2018 uitnodigen in het Oldambt. 
Tijdens een symposium worden hun
maquettes ge�xposeerd en toegelicht.
De naam van het symposium zal ÔHet
Oldambt heeft de ToekomstÕ zijn. In het
gerestaureerde rijksmonument ÔDe
ToekomstÕ bij Scheemda, zullen beken-
de wetenschappers, architecten en kun-
stenaars hun licht laten schijnen over
het thema: ÔHet Nieuwe Belang van de
RegioÕ.

Prix de Rome

                       


