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Nieuwsbrief

Beste donateurs/Oldambtsters,

Op de valreep van 2021de nieuwsbrief
van de Stichting Landschap Oldambt.
Sinds de vorige nieuwsbrief van augustus
is er alle aanleiding om u even bij
te praten over een aantal actualiteiten.
Allereerst de actualiteiten.
Het college van Oldambt heeft het pro-
gramma Zon en Wind vastgesteld en
aangeboden aan de Raad.
Ruimte voor ten minste 100 ha zonnevel-
den en mogelijkheden voor het plaatsen
van windmolens
De inwoners van de gemeente kregen de
gelegenheid om in te spreken.
Als SLO hadden we een zienswijze inge-
diend. (Zie website)
Onze positieve opmerkingen werden ver-
welkomt in de reactie van de gemeente,
maar met onze stevige 
kritiek is niets gedaan.
De Dollard polders, zoals de CC polder en
de Johannus van kerkhoven polder aan-
wijzen als kansrijke locaties is gewoon
blijven staan.
Voor ons een extra motivatie om in te
spreken op de raadsbijeenkomst.
Cees Stolk had een fantastisch verhaal
(elders in deze nieuwsbrief) gemaakt
maar werd door de voorzitter afgeha-
merd.
Meerdere insprekers maakten gehakt
van het programma, zo ook de voorzitter
van Energie(k)Oldambt, onze energie
co�peratie i.o. en voormalige bewoners
van de CC polder.
Samen met de Stichting Oldambt wind-
molen vrij en het Burgerinitiatief
Zuidelijke dorpen Delfzijl is er voor 
politici een busreis langs de invasie van
windmolens georganiseerd.
Beschamend was de lage respons op
deuitnodiging.
Ontluisterend was een opmerking van
een van de politici deelnemers, dat haar
ogen nu echt open gegaan waren.

Ontmoedigend, maar laat onverlet dat
we op de bres springen voor het unieke
Oldambtster Landschap.
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022.
Nieuwe ronde nieuwe kansen.
In de Klaai kiemt de toukomst en wuil
t verleden!
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Bezorgde inwoners willen politici in de regio tonen hoeveel impact wind-
turbines hebben. Een groep bestuurders toerde daarom langs windparken 
in Groningen.
Het voelt een beetje als een schoolreisje, maar dan zonder zakken snoep en pretpark als eindbestemming. ZoÕn twintig bestuur-
ders, waaronder statenleden van de provincie Groningen en raadsleden van de gemeente Eemsdelta, togen gisteren naar
Delfzijl om daar in een bus te stappen voor een toer door Groningen.
Stichting Landschap Oldambt, Stichting
Oldambtwindmolenvrij en het Burgerinitiatief
Zuidelijke Dorpen Delfzijl hebben de excursie
door Oost-Groningen georganiseerd. Zij maken
zich zorgen over de omvang van de windmo-
lens, de horizonvervuiling, slagschaduw, de
grote hoeveelheid en de geluidshinder.
De toer gaat van Delfzijl, Schaapbulten,
Meedhuizen, Siddeburen, Meeden, Scheemda,
Midwolda, Woldendorp en weer terug naar
Delfzijl. De chauffeur manoeuvreert de bus
over smalle dorpsweggetjes. Langs het raam
glijden boerderijen, schattige huisjes met 
pompoenen bij de voordeur, rokende schoor-
stenen en windmolen na windmolen.
,,We willen de mensen laten zien dat we niet
tegen duurzame energie zijnÕÕ, zegt Mirjam
Eelssema van Stichting Oldambtwindmolenvrij.
,,En we willen laten zien dat hier mensen
wonen.ÕÕ
Bij Schaapbulten staat Janny Kiewiet samen met een buurvrouw te wachten. Windpark Geefsweer staat zoÕn beetje bij de inwo-
ners van de streek in de achtertuin. ,,Aan het woord draagvlak hebben wij hier een broertje doodÕÕ, zegt Kiewiet. ,,We hebben
geprobeerd de komst van de windmolens tegen te houden. Nu staan ze er en worden we nog niet eens fatsoenlijk gecompen-
seerd. In het najaar hebben we last van slagschaduw en we hebben heel het jaar door last van geluid.ÕÕ
Statenlid Joke Lesman (SP) is onder de indruk. ,,Ik ben behoorlijk geschrokken. Ik had niet verwacht dat ze zo dichtbij zouden
staan. Ik heb er nu voor het eerst een beeld bij.ÕÕ
Dat is precies wat de organisatie hoopt te bereiken. ,,Beslis niet alleen op basis van een papieren werkelijkheidÕÕ, zegt voorzitter
Anthon Meijssen van Stichting Oldambtwindmolenvrij. ,,Betrek de burger vroegtijdig bij de plannen en je bent gegarandeerd
eerder klaar. Nu moeten we jullie beslissingen via de rechter bestrijden en dat levert vertraging op.ÕÕ

Dagblad v/h Noorden, 24-10-201, Patricia Kolthof 

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.

Ons landschap kan
niet zonder U!
Een donatie stellen
we bijzonder op prijs.

Bankrekening SLO:

NL62 RABO 0138 6025 30

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

Contact &
informatie:
Elzo Bruggers (secretaris)
Stationsstraat 30 Scheemda
Info@landschapoldambt.nl
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Pleidooi SLO tijdens beeldvormende raadsbijeenkomsten van het programma 
Zon en Wind van de gemeente Oldambt

De vorige voorzitter van de SLO Erik Ader groeide op in Drieborg. Hij schopte het als ambassadeur van Noorwegen, Vietnam
en Libanon ver in de diplomatieke wereld. Geregeld nam hij vrienden en kennissen mee naar zijn geboortegrond. En wat hij
elke keer hoorde was: wat een weidsheid, wat een eindeloze horizon. Zij kenden zulk een landschap niet en waardeerden dat
des te meer.
Ook de Rijksadviseur voor het landschap prees het unieke van het Oldambt en noemde de Waddenzeekust het meest bijzon-
dere landschap van Nederland.
Moeten anderen ons als Oldambtsters
wijzen op de schoonheid in onze ach-
tertuin? Frank Westerman, de auteur
van de bestseller De Graanrepubliek,
zei in september in het Dagblad van het
Noorden dat de politiek het Oldambt
ÔÕopoffertÕÕ aan winstbeluste kapitalis-
ten. ÔÕDe schoonheid is onbetaalbaar.
De Graanrepubliek is cultureel erfgoed.
Wees er trots op. Dat geef je niet weg
voor een paar centen. Verkloot het
gebied nietÕÕ, zo luidde zijn slotconclu-
sie.
De Dollarddijk is Waddenzee werelderf-
goed. Zet daar in de buurt dus geen
windmolens. Kom niet aan de weidse
polders. Koester dit laatste stukje
weidsheid.
Want in rap tempo gaat het bergaf-
waarts met het Groninger landschap.
Bestuurders deinzen er niet voor terug Gronings kroonjuweel, een weidse horizon, uit te leveren aan het grootkapitaal. Ons
platteland wordt steeds meer een industri�le ruimte die opgevuld moet worden. Die dumping gaat niet alleen gepaard met
lelijkheid en lawaai maar vooral met onverschilligheid naar de mensen die zo dom zijn op het platteland te gaan wonen. 
Het landschap is voor de plattelander zijn tweede huis. Mensen wonen graag op een plek waaraan ze zich kunnen hechten.
Het platteland is zoÕn plek. Hier en daar zijn nog lege plekken waar de stilte nog hoorbaar is. Zulke plekken zijn dan ook een
gemakkelijke prooi om te verpesten. Wie het landschap berooft van zijn identiteit haalt de ziel eruit. 
Nederland heeft nooit ��n zier om het landschap gegeven. Het landschap was en is koopwaar waarmee je naar believen kunt
speculeren, dat je overlaat aan bot kapitalisme waarin het alleen draait om macht en geld. Landschap is een object geworden
dat je moet exploiteren.
Landschap is, hoe weinig nog over in Nederland, iets kostbaars dat je moet koesteren, Landschap roept een geluksgevoel op.
Kijk hoe de burger de natuur omarmde in corona tijd. Dat besef, die beleving daalt te weinig in bij de politiek. 
Maar een eenmaal vernield landschap is nooit meer te herstellen.

Cees Stolk

De Stichting Landschap Oldambt komt
op voor het behoud, het 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 omrin-
gende lintbebouwing. 
Bij nieuwe ingrepen pleit de
Stichting voor zorgvuldige inpassing
in het open landschap. Passen ze
daar niet in, dan verzet de
Stichting zich mordicus tegen
verdere verrommeling.

www.landschapoldambt.nl

 


