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Stichting Landschap Oldambt wenst iedereen

goede feestdagen en vooral geen barrières in

Beste Oldambtsters

Laat ik nu niet beginnen met de corona
perikelen ...
Gelukkig begint het landschap weer op
de vele en ook politieke agendaÕs te
staan. Lang was het eigenlijk een vergeten hoekje, maar door allerlei ontwikkelingen komt er waardering voor de rust,
de ruimte, de stilte, de eindeloze horizon en is het landschap een verbinder
geworden.
Groningen kent binnen iedere 25 km
wel een ander type landschap.
Die diversiteit moeten we blijven koesteren. De kernkwaliteit van ons uniek
Oldambtster polderlandschap onderscheidt zich op vele punten van andere
landschappen.
Als Stichting Landschap Oldambt hebben we ons in het verleden hiervoor
sterk gemaakt en blijven dat ook doen.
Zeker met Uw steun, kennis en betrokkenheid verkennen we de ontwikkelingen reageren daarop of nemen we het
voortouw om daar op in te spelen. Een
paar interessante ontwikkelingen willen
we U niet onthouden.

Monumentale erfgoederen
Binnen de gemeente Oldambt wordt er
gewerkt aan een inventarisatie van
monumentale erfgoederen. Dit zijn niet
alleen de karakteristieke boerderijen,
die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het Oldambtster landschap,
maar ook de lint bebouwingen, als uitlopers van de dorpen met daarbij de groene aankleding door de erfbeplantingen
etc. We hebben als SLO zeer positief
gereageerd op dit initiatief en we hopen
dat we met de beschikbaar gestelde
NPG gelden betrokken blijven.
Door een aantal leden van de werkgroep van de SLO is in het hele
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Oldambtster gebied een scan gemaakt
van totaal verwaarloosde boerderijen,
die eigenlijk als rotte kiezen het landschap ontsieren.

Windmolens
Natuurlijk kunnen we er niet om heen
dat we scherpe kritiek uiten op het
windmolen beleid van de Provincie
Groningen. De gemeente Oldambt
houdt nog haar poot stijf maar ondertussen worden we omsingeld door een
raster van gekmakende joekels van
molens en als het aan het Waterschap/
Provincie ligt komen er zelfs nog molens
op de zeedijken.
Hoe gek kunnen we het bedenken?
Dat de energie transitie impact zal hebben op het landschap is wel zeker maar
doe het dan in de juiste proportie met
aandacht voor schaal en plek. Dat geldt
en voor wind maar ook voor zon.
In een stevig statement richting de
gemeente hebben we onze visie gegeven op bijvoorbeeld het oprichten en
inrichten van zonneweides.
Eems / Dollard regio
Interessante ontwikkelingen in de
Eems/Dollard regio, waarbij gekeken
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wordt naar het verwijderen van slib uit
het dood estuarium. Binnendijkse lobben aan de Dollard die met de getijden
het slib achterlaten.

Daarnaast een initiatief om rond de
mondig van de Westerwoldse Aa een
groot brak getijdengebied te realiseren.
(Zie opiniestuk Dagblad v/h Noorden
d.d. woensdag 23 december 2020.)
Beste donateurs dit is nog maar een
kleine greep uit zaken die we vanuit de
SLO nauwlettend volgen en daar waar
we kunnen onze kennis en kunde
inbrengen.

Hierbij de dringende oproep ons te blijven steunen in onze strijd.
Zonder uw steun kunnen wij niet.
Harm Evert (Voorzitter SLO)

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

info@landschapoldambt.nl

Enthousiast ontvangen!

Tabe Jorritsma van het Committee Oostwolderpolder 250 jaar overhandigt het
eerste exemplaar aan Cora-Yfke Sikkema burgemeester Oldambt.

Op 25 november werd het eerste exemplaar van het boek ÒPolderverhalen, 250 jaar
Oostwolderpolder in woord en beeld, 1769-2019Ó aangeboden aan burgemeester
Cora Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt.
Het boek, dat is verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de
Oostwolderpolder, beschrijft in 70 paginaÕs het ontstaan en de geschiedenis van de
Oostwolderpolder. Speciale aandacht krijgt Lutje Loug, de buurtschap die ooit de
ÔdienstenkernÕ voor de boeren in de Dollardpolders vormde met een smid, molen,
kruidenier, caf, stelmakerij, en een school. Ook de Tweede Wereldoorlog in de polder en de stoomtram Ol Grait komen aan bod. Verhalen worden afgewisseld met
veel fotoÕs die een goed beeld geven van het landleven in deze Dollardpolder in het
verleden en heden ten dage.
Tot 15 oktober konden belangstellenden al bij voorintekening het boek reserveren
en toen bleek al dat de belangstelling groot was. Bestellingen kwamen uit het hele
land: van Rotterdam tot Assen, van Berkel en Rodenrijs tot Termunten en van Den
Haag en Utrecht tot Leeuwarden. Sinds 25 november werden de boeken verstuurd
en liep het aantal bestellingen op tot bijna 450.
Het boek is een uitgave van het Comit 250 jaar Oostwolderpolder en de redactie
mocht zich verheugen in uitsluitend positieve en enthousiaste reacties. Het comit
kijkt terug op een geslaagd project dat de Oostwolderpolder en Lutje Loug definitief
op de kaart heeft gezet.
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Te bestellen door overmaking van Û
15,00 naar bankrekening NL29 RABO 0316978752, t.n.v. Stg. Landschap Oldambt,
met vermelding van uw adres t.b.v. de bezorging en ... Op = Op!

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

Ja,

Ik onderschrijf de doelstelling
en word donateur!

( Minimum bijdrage Û 15,- )
Naam:
Adres:
postcode / plaats:
tel:
email:
Kan worden gezonden aan het postadres of
via: Info@landschapoldambt.nl

Werkgroep
en bestuur

Harm Evert Waalkens
Elzo Bruggers
Rienus Zwaneveld
Aize Tolsma
Marjet Bos
Leonard Teerling
Willem Friedrich
Cees Stolk
Willem Schillhorn
Jan Kller
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Het landschap kan
niet zonder jou!

Een donatie stellen
we bijzonder op
prijs.
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Stichting Landschap Oldambt
heeft de ANBI-status.
Dit laat zien dat onze stichting in hoge mate bijdraagt
aan het algemeen nut.
Denk ook eens na over een
(belastingvrije) gift of
nalatenschap.

www.landschapoldambt.nl

De Eekerpolder bij Scheemda heeft ook
nog een agrarische bestemming al zou
je dat misschien niet zeggen als je alle
ÔactiviteitenÕ op het gebied van energie
en vervoer die hier plaats vinden tot je
door laat dringen. Wat betreft de energievoorziening staan hier op diverse
locaties aan gaswinning- en het vervoer
daarvan gerelateerde installaties.
Verder hoogspanningsmasten, windmolens en straks mogelijk ook nog een zonnepark. Vervoersstromen vinden plaats
via het Winschoterdiep, via het spoor en
natuurlijk via de rijkswegen A7 en N33
+ bijbehorend verkeersplein. En dat allemaal op een paar vierkante kilometer.
Wij vragen ons af .....
Zou enige compensatie, b.v. in de vorm
van maatregelen ter stimulatie van de
biodiversiteit hier te veel gevraagd zijn?

Blijf nu eindelijk eens
van de Dollard af!
ÒRed de Dollard, red de KluutÒ
scandeerden bezorgde activisten.

Inzet van de kwestie was het gedeeltelijk inpolderen van de Dollard en de
aanleg van een nieuw scheepvaartkanaal tussen Nieuwstatenzijl en de punt
van Reide. Met als gevolg de aantasting
van het unieke natuurgebied de Dollard
en tevens van het omliggend
Oldambtster landschap.
De kluut werd het symbool van de slag
om de Dollard en ingezet als actiemiddel tegen het waterschap, RWS en
andere belanghebbenden, verzameld in
het Dollard Comit. Het werd een 17jaren durende strijd- die zelfs tot op
regeringsniveau- werd uitgevochten.
Overwinnaars werden uiteindelijk de
groene activisten , gesteund door de
regering den Uyl, die de Dollard als
uniek natuurgebied wisten te behouden. En zo kwam er in 1980 een einde
aan de zogenaamde klutenrevolutie.

Dit tot ongenoegen van de mensen die
toch ook het beste met Oost-Groningen
voor hadden. Een nieuw aan te leggen
polder en scheepvaartkanaal zou een
geweldige aanjager zijn van de OostGroninger economie . Er heerste
immers grote werkloosheid door leegloop in de landbouw en de ontmanteling van de kartonindustrie. Door de
kluut te beschermen , hadden ze de
gehoopte werkgelegenheid om zeep
geholpen.

Gelukkig gooiden lokale bestuurders het
roer om. Ze kwamen op het idee om het
unieke , open en weidse Oldambtster

Energie- en vervoersknooppunt Eekerpolder
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landschap toeristisch te vermarkten.
Miljoenen euroÕs zijn genvesteerd in
een goede, toeristische infrastructuur.
En ze staken de nek uit voor de aanleg
van de Blauwe stad.
Private ondernemers bleven niet achter
en er werd en er wordt nog steeds genvesteerd in toerisme, In de hoop op
een goede toekomst. Nu telt het
Oldambt mee!
Dat het Dollardgebied het beschermen
waard is, blijkt wel. Het is niet voor
niets dat het Dollardgebied sinds 26
juni 2009 staat bijgeschreven op de
UNESCO werelderfgoedlijst. Met dank
aan de pioniers van toen, de strijders
voor het behoud van milieu en landschap.

En nuÉ.anno 2020 is en wordt de
schoonheid van het Dollardgebied
opnieuw bedreigd door de bouw van
megalomane windmolens.
Tegenstanders van windparken vechten
tegen een kapitalistische en politieke
macht. De burger heeft weliswaar
inspraak en mag zijn gelijk bevechten
tot aan de Raad van State. Met tot nu
toe weinig resultaat. En zo verandert
het Groninger landschap in rap tempo
in een industrieterrein.
Waar blijft nu de grootschalige
georganiseerde verontwaardiging?

Een windmolen is geen kluut en wordt
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daarom geen actie ondernomen tegen
de landschapsvervuilende molens?
Duurzame energie is prima , is nodig .
Maar dan wel zeer zorgvuldig ingepast
in het landschap met behoud van de
kernkwaliteiten van ons mooie
Oldambt.

De strijd om het behoud van de Dollard
was in het verleden ook gedeeltelijk een
strijd tegen de zogenaamde kapitalisten.
Miljoenen aan overheidssubsidies verdwijnen in de zakken van hen die er
zeker niet opuit zijn om de leefbaarheid
in onze regio te bevorderen.
Er zijn nu zelfs plannen om op de
Dollarddijk windmolens te plaatsen. Het
moet niet gekker worden!
Waterschap Hunze en AaÕs vindt het
een goed plan. Onze Provinciale
bestuurders zijn als laatste aan zet.

Eindelijk voelen ook de lokaal georganiseerde tegenstanders van windparken,
zoals de Stichting Landschap Oldambt
(SLO ) zich gesteund door organisaties
als o.a. de Waddenvereniging en het
Groninger Landshap ( GL )
JaÉhet gaat nu wel om windmolens op
de Dollarddijk.
Nu wordt men pas wakker! Jammer
want veel te laat!
Heel veel enorme turbines hebben het
Oldambtster landschap al ontsierd en
tasten de unieke kern kwaliteiten aan.
Deze monsters hebben de eindeloze
horizon geschonden, de stilte verbroken
en de duisternis wordt hierdoor geweld
aan gedaan
Nu zijn de inwoners aan zet.
Laat je stem luid horen door te kiezen
voor het behoud van ons prachtige,
weidse landschap Oldambt en onze
regionale economie.
Willem Friedrich (werkgroepslid SLO)

