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Beste donateurs en overige geïnteresseerden,
Je kan wel stellen dat 2019 voor onze stichting een onstuimig jaar is geweest. Werkgroep en bestuur
hebben veel activiteiten ontplooid maar er heeft ook veel inhoudelijke discussie plaats gehad. Dit laatste
wordt door de werkgroep en bestuur als bijzonder waardevol ervaren omdat dit ons scherp- en met beide
voeten in de klei houdt.
De Stichting Landschap Oldambt komt op voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het
cultuurlandschap van het Oldambt en we hebben ons in 2019 ook weer vooral gericht op het gebied van
de voormalige Dollardboezem met het open polderland en de omringende lintbebouwing.
Ons Oldambtster landschap staat van veel kanten onder druk. Samen met jou hopen we voldoende
tegenwicht te kunnen bieden om dit unieke en waardevolle polderlandschap ook voor de toekomst veilig
te stellen. Hieronder een overzicht van de activiteiten die SLO in 2019 heeft ontplooid.
Een eindeloze horizon,
Het Oldambt heeft een uniek landschap en is voor velen het
gebied van de eindeloze horizon, waar monumentale erven te
midden van uitgestrekte akkers met graan, koolzaad en bieten
het beeld bepalen. De ‘ongenaakbare’ Dollardpolders, waar de
boeren in de lengte van hun akkers de kromming van de aarde
kunnen zien. Maar het Oldambt is meer.
De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken, afgewisseld
met de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. In het
noordwesten geven de wierden en oude oeverwallen het ‘Klei
Oldambt’, zijn identiteit. Het karakter van dit zo waardevolle
cultuurlandschap behouden en versterken, dat is het doel van
project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’.
Landmark ‘Poort Oldambt’
De Stichting Landschap Oldambt (SLO) heeft het initiatief
genomen om aan de poort van het Oldambt, het kruispunt A7N33, een landmark te realiseren. Op deze plek begint vanuit
het Zuidwesten het Oldambt en het zou mooi zijn om daar een
iconisch beeld neer te zetten, dat de verbeelding van duurzame energie uitstraalt.
Gelijktijdig kwamen Duurzaam Menterwolde en Storm Meeden
met hun plannen om op het industrieterrein ten zuiden van het
Winschoterdiep in Zuidbroek, zonneparken te realiseren.
Energie opwekking zonder windturbines. Deze plannen worden
gesteund door de gemeente Menterwolde. SLO, Duurzaam
Menterwolde en Storm Meeden hebben afgesproken zoveel
mogelijk samen op te trekken met hun initiatieven en daarbij
ook de bewoners van Zuidbroek te betrekken.

Ontwikkeling en presentatie app. ‘Levend Landschap’
Voor ons aandeel binnen het project project ‘Eindeloze
Horizon’, hebben we een routeapp ontwikkeld en in 2019
gepresenteerd, Deze interactieve app. gidst je op een hele bijzondere manier door de geschiedenis en het landschap van
het Oldambt. Het is een app gebaseerd op de nieuwste augmented reality techniek die als het ware een informatieve ‘laag’
over het landschap legt. De app. bevat routes waarin je lopend
of fietsend over de vroegere zeebodem geïnformeerd wordt
over de geschiedenis van het landschap, de bewoners en de
historie.

Download onze gratis
Levend Landschap App!

Laat het Oldambt tot leven komen:
- Een wandelroute
- Twee fietsroutes

250 jaar Oostwolderpolder
SLO waardeert het initiatief van Het ‘Comité Oostwolderpolder
250 jaar’ Om dit lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan. De SLO heeft daarom als partner de cultuur historische
wandeling langs de Oude Geut voor haar rekening genomen.
Onze ervaren gidsen namen de vele enthousiaste wandelaars
mee door ons unieke polderlandschap. Daarbij werd het tracee
van de Oude Geut, een zichtbare herinnering is aan de terug
trekkende Dollard, gevolgd.

Energietransitie
De energie transitie met het opwekken van duurzame energie
zal een groot aantal ingrepen in het landschap tot gevolg hebben. Functie wijzigingen in gebruik en een claim op de ruimte
kunnen forse aanslagen betekenen op de identiteit en de kwaliteit van het landschap
Samen met de Dorpen coalitie, Oldambt windmolenvrij en
anderen hebben we ons tot aan de Raad van State verzet
tegen de aanleg van de windmolens in het Oldambt.
De SLO mengt zich in het maatschappelijk debat over de
inpassing van al die ingrepen, maar beseft terdege dat er pijnlijke keuzen gemaakt moeten worden.
De SLO is nauw betrokken bij deze agenda.
Boneschanskerbrug
We hebben ons samen met de Bond Heemschut en de
Waterschapbond sterk gemaakt voor de restauratie van de
Booneschansker brug. Deze brug over het Boelo Tijdenskanaal
is een onderdeel van een landschappelijk en cultuurhistorisch
waardevol ensemble van 4 (klap)bruggen, die in de wederopbouwtijd zijn gerealiseerd na de Tweede Wereldoorlog.
Het voornemen van de gemeente Oldambt om de
Boneschanskerbrug als (semi)permanente brug te laten voortbestaan doet, ons inziens, afbreuk aan de cultuur historische
waarde is en de beeldkwaliteit Daarnaast zal een vaste brug
de doorvaart voor de recreatievaart belemmeren of onmogelijk
maken.

Oldambtster boerderijen
Onze monumentale Oldambtster boerderijen staat opnieuw op
de agenda van de gemeente Oldambt en Libau. Deze doen
onderzoek naar de mogelijkheden voor het behoud en beheer
hiervan. Het afgelopen jaar is de SLO, op uitnodiging van de
gemeente Oldambt, betrokken geweest bij een proces waarin
meerdere partijen nadachten over de mogelijkheden.
We hopen dat deze inventarisatie, in de toekomst, tot serieuze
resultaten zal lijden.

Symposium ‘Het Oldambt in de Toekomst’
Op 29 november heeft de SLO een symposium in de LocLoods
in Bad Nieuweschans georganiseerd met het thema: ‘Het
Oldambt in de Toekomst’ Op het programma stonden bijzonder
interessante inleidingen en een levendige discussie met de
winnaar van de Prix de Rome*, Alessandra Covini, Bram van
Kaathoven die een eervolle vermelding van de jury had gekregen en Rob Roggema lector aan de Hanzehogeschool
Groningen. Het symposium trok 130 geinteresseerden.
(* Prix de Rome is een prestigieuze prijs die jaarlijks door het
Mondriaan Fonds wordt uitgereikt.)

Informatie en publiciteit
SWO heeft in 2019 regelmatig berichtgeving in de
(lokale) pers verzorgd. Ook via onze site
<www.landschapoldambt.nl> proberen we onze
donateurs en overige geïnteresseerden van de
nodige informatie te voorzien.
Daarnaast brengen we periodiek (3 á 4 maal per
jaar) een nieuwsbrief uit welke digitaal aan onze
donateurs en overige relaties wordt verstuurd.
In het kader van de presentatie van onze ‘Levend
Landschap app’ heeft de lokale omroep RTV-GO
Een prachtige video presentatie gemaakt die op
YouTube is te bewonderen.

https://www.youtube.com/watch?v=K_E8xB5yejM&t=1s
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In 2019 hebben 8 (structurele) bijeenkomsten van
bestuur + werkgroep plaats gevonden. Daarnaast
is een aantal (thema) bijeenkomsten in wisselende
samenstelling belegd.

