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Beste donateurs en overige geïnteresseerden,
Het afgelopen corona-jaar was ook voor onze stichting erg bijzonder. Fysieke activiteiten waren opeens
niet meer mogelijk.  De onderlinge communicatie binnen onze stichting verliep enkel nog via digitale
kanalen en de gebruikelijke activiteiten waarbij het contact me u als donateur centraal staan was opeens
niet meer mogelijk.. In de veronderstelling dat de pandemie spoedig onder controle zou zijn hebben we
de zaken eerst wat voor ons uitgeschoven maar toen bleek dat het wel eens een langdurige kwestie zou
kunnen worden hebben we besloten om digitaal te gaan vergaderen via Teams.
Dit was voor ons allemaal enorm wennen en het blijft behelpen.  Desondank is het mooi dat we in een
periode leven waarin dit soort hulpmiddelen voorhanden zijn.
Noodgedwongen hebben werkgroep en bestuur hun activiteiten in het afgelopen jaar moeten beperken tot
het critisch volgen van al die zaken waarbij ons Oldambtster landschap in het geding is en het zo nodig
reageren hierop en het participern in lopende projecten zoals Eindeloze Horizon Oldambt en het NPG
project ‘Monumentale erfgoederen U zult begrijpen dat het dan vaak gaat over thema’s waarbij de ener-
gietransitie  centraal staat, 

Eindeloze horizon Oldambt
De Stichting landschap Oldambt participeert in het
project ‘Eindeloze Jorizom Oldambt’ waarbij
Staatsbosbeheer, de gemeenten Oldambt en
Delfzijl, Landschapsbeheer Groningen en Stichting
Landschap Oldambt projectpartners zijn.

De weidsheid van ons 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 verster-
ken, dat is het doel van project ‘Een eindeloze
horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’.

Het landschap vervaagt
Het landschap van het Oldambt is dus een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke
weidsheid benadrukken. Dat maakt het landschap ook kwetsbaar. Kleine elementen verdwijnen of sneeu-
wen onder in het proces van schaalvergroting. Alles wat je in dit open landschap doet, is van verre zicht-
baar. Dat is ook precies wat er de afgelopen decennia in dit gebied is gebeurd. In de loop der jaren zijn
landschapselementen ontstaan die het karakteristieke beeld verstoren. Oude structuren en contrasten
worden aan het oog onttrokken of gaan verloren door een ‘groensluier’ die de beleving van de openheid
van het landschap aantast.

Samen werken aan herstel
Met ‘Een eindeloze horizon’ willen de projectpartners het tij keren. Door de groensluier weg te nemen en
het waardevolle groen te versterken, wordt de beleving van de weidsheid versterkt en wordt de land-
schappelijke samenhang van het gebied weer zichtbaar. Daarnaast willen de projectpartners het land-
schap toegankelijk maken om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere gebied
bekendheid te geven en de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het
landschap te vergroten. 

    



Boneschanskerbrug
We hebben ons samen met de Bond Heemschut
en het Watersportverbond sterk gemaakt voor de
restauratie van de Booneschansker brug. Deze
brug over het Boelo Tijdenskanaal is een onder-
deel van een landschappelijk en cultuurhistorisch
waardevol ensemble van 4 (klap)bruggen, die in
de wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog
zijn gerealiseerd. 
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 beeldkwali-
teit  Daarnaast zal een vaste brug de doorvaart
voor de recreatievaart belemmeren of onmogelijk
maken.

Energietransitie
Het opwekken van duurzame energie (zon en
wind) op land heeft grote impact op ons landschap.
Een claim op de open ruimte kan een forse aan-
slag betekenen op de identiteit en de kwaliteit van
het landschap
Samen met de Dorpen coalitie, Oldambt windmo-
lenvrij en anderen hebben we ons tot aan de Raad
van State verzet tegen de aanleg van de wind-
molens in het Oldambt.
De SLO mengt zich ook in 2020 in het maatschap-
pelijk debat over de inpassing van al die ingrepen,
maar beseft terdege dat er pijnlijke keuzen
gemaakt moeten worden.
Stichting Landschap Oldambt is nauw betrokken bij
deze agenda.

Eekerpolder (Scheemda)

NPG-project ‘Monumentale Erfgoederen
Onze monumentale Oldambtster boerderijen staan
opnieuw op de agenda van de gemeente Oldambt
en Libau. Deze doen onderzoek naar de mogelijk-
heden voor het behoud en beheer hiervan. In 2020
is de SLO, betrokken geweest bij een proces waar-
in meerdere partijen nadachten over de mogelijk-
heden. 
We hopen dat deze inventarisatie tot serieuze
resultaten zal lijden.

Informatie en publiciteit
SWO heeft in 2020 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 hebben we in 2020 3 maal een 
(digitale) nieuwsbrief aan onze donateurs en 
overige relaties verzonden.
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Werkgroep
en bestuur

Aktiviteiten en  vergaderingen
In het voorjaar van 2020 hebben nog 2 fysieke
bijeenkomsten van bestuur + werkgroep plaats
gevonden. Vervolgens zijn (noodgedwongen) nog
een drietal digitale bestuursbijeenkomsten via
Teams georganiseerd.
Helaas behoorden het organiseren van fysieke
aktiviteiten voor donateurs en andere geïntersseer-
den in 2020 niet tot de mogelijkheden.
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