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Nieuwsbrief

Beste donateurs en betrokken volgers
van de Stichting Landschap Oldambt.

In de afgelopen periode hebben we als
SLO met genoegen kunnen constateren
dat de belangstelling voor het landschap
groeiende is. Ons landschap is uniek en
past perfect bij onze Oldambtster identi-
teit. Velen kijken om zich heen en verba-
zen zich over hun directe omgeving zon-
der dat vaak de geschiedenis bekend is.
Maar ook de bedreigingen zijn toegeno-
men. Door de drukte in de Randstad, de
krapte op de huizenmarkt en de moge-
lijkheden om op afstand te werken is een
"volksverhuizing" naar het platteland op
gang gekomen. De krimp lijkt voorbij en
bestuurders en politici kijken met begeri-
ge ogen naar mogelijkheden om in de
(onze) ruimte te bouwen. XXL-locaties
voor bedrijfsvestigingen komen ineens als
duiveltjes uit hun doosjes. SLO heeft
daarover een fors statement afgegeven.
Niet alles kan overal en een kassa bij het
landschap zetten zonder de geschiedenis
van de "ruimte"/landschap te kennen is
een gotspe. Zie de website onder andere
voor het artikel dat hierover in het
Dagblad van het Noorden stond onder de
titel: "Verkloot de graanrepubliek niet!"
In aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen haken we graag in op deze actuali-
teiten en brengen we, met onze stem, de
waarden van onze omgeving/landschap
in. Iedereen maakt in het stemhokje
natuurlijk zijn/haar eigen afwegingen,
maar neem in ieder geval mee dat we
onze Graanrepubliek niet verkloten. We
staan op de schouders van onze geschie-
denis en zijn daaraan schatplichtig. Dat
gaat overigens heel goed samen met ver-
nieuwen en innoveren, wat ons als
Oldambtsters op het lijf geschreven is.
Dus met het adagium: ÔMoedig
VoorwaartsÕ zelfverzekerd de Toukomst
in.

Harm Evert Waalkens
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Speciaal aanbod!
Voor onze donateurs hebben we uit
de reeks: Het Oldambt ÔMens en land-
schap door de  eeuwen heenÕ, een
herdruk van het katern ÔHet
Oldambtster LandschapÕ kunnen 
realiseren.
Deze kunt u tegen kostprijs van Û 7,50
(excl. verzendkosten) in uw bezit krijgen!
Dit katern gaat over het gevarieerde
landschap van het Oldambt. Over de
natuur die het landschap in belangrijke
mate heeft gevormd. Maar ook de grote
invloed die de mensen op hun omgeving
hebben gehad, zo typerend  voor het 
Oldambt.

Herdruk met beperkte oplage!Bestellen kan via:info@landschapoldambt.nl

    

Gunneger Stuwwallen
Ten noorden van Westerlee ligt het
natuurgebied de Garst. Het gebied
maakt deel uit van de Groningse
Stuwwallen. Ontstaan in de ijstijden
doordat het land door het ijs  omhoog
werd gedrukt. Nu een geweldig gebied
met bossen,  graslanden en houtwallen.

Liever geen nieuwsbrief 
ontvangen? Mail naar: 
info@landschapoldambt.nl

Waarom Donateur?
U als donateur bent het (financieel)
fundament van de Stichting. Naast uw
financi�le bijdrage voelen wij ons ook
gesteund door uw betrokkenheid bij
het Oldambt. Dit unieke landschap is
het waard om te koesteren en onder
de aandacht te brengen. Met uw hulp
kunnen wij een bijdrage blijven leveren
aan het beheer en de inrichting van
deze eindeloze ruimte.

Hernieuwde aandacht voor wonen op het platteland
Nu de woningnood hoog is ende Randstad overloopt is het platteland opnieuw in
trek. De drie noordelijke provincies hebben het aanbod gedaan om 200.000 wonin-
gen te bouwen in ruil voor onder andere de realisatie van de Lelylijn. Echter, het plat-
teland en haar unieke landschappen mogen op geen enkele manier opgeofferd wor-
den door nu maar als een gek te gaan bouwen. We zijn blij dat op dit moment de
krimp voorbij lijkt, maar laten we nu samen met bewoners en landschapsdeskundi-
gen verkennen waar beheerst en verantwoord gebouwd kan worden.

www.landschapoldambt.nl

Uitzicht vanaf de stuwwal (De Garst) bij Westerlee op mogelijke XXL-locatie.    

Û7,50



Naar aanleiding van de oproep van Frank Westerman om suggesties aan te dragen
voor een nieuw hoofdstuk in zijn boek de Graanrepubliek hebben we contact met
hem gezocht. We hebben hem aangeboden om met hem van gedachten te wisselen
over de ontwikkelingen in het Oldambt en daarbij kenbaar gemaakt dat we ons grote
zorgen maken over recente ontwikkelingen in ons uniek landschap als drager van de
Graanrepubliek. Westerman heeft daarop gereageerd met de boodschap dat hij de
reacties aan het inventariseren is. We heben binnenkort weer contact met hem.

Graanrepubliek revisited

Door drie gemeenten langs de A7 /N33, Oldambt, Midden-Groningen en Veendam, en
de provincie is een verkenning gedaan naar het faciliteren van bedrijven op bestaande
en mogelijk nog nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. Een van de uitkomsten was het
verder uitwerken van een plan om in een van de oudste Dollard polders, gelegen tus-
sen Westerlee en Scheemda, plek te cre�ren voor hele grote bedrijven met een ruimte
vraag die groter is dan 20-40 ha. SLO heeft samen met bewoners stevig tegengas
gegeven en het plan op deze locatie scherp veroordeeld. Hiervoor hebben we als SLO
ingesproken in de Staten-vergadering en een opiniestuk in het DvhN laten plaatsen
met als titel: ÔWeest zuinig op de GraanrepubliekÕ en als sub titel ÔVerkloot de
Graanrepubliek nietÕ Je zet geen kassa bij een uniek landschap als de Dollard polders.
Natuurlijk is werkgelegenheid voor onze regio van eminent belang. Daarbij kunnen
bedrijven die zich in onze regio willen vestigen zeer welkom zijn. Maar dan wel onder
een aantal stringente voorwaarden, zoals wederkerigheid, duurzame en groene groei
en participatie van en opleiding voor onze inwoners in ruil voor de vergunde ruimte.

Hyper scale datacenters
Energie en ruimtelijke ordening

In het kader van Toukomst werden Groningers opgeroepen om projecten in te dienen
om Groningen duurzamer, groener, aantrekkelijker en weerbaarder te maken. Naar
aanleiding daarvan kan nu een aantal projecten verder uitgewerkt worden. Twee daar-
van willen we hier even de revue laten passeren: het Ô5 dorpenplanÕ en ÔVan Aa naar
ZeeÕ. In het 5 dorpenplan hebben Nieuw-Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg,
Hongerige Wolf en Ganzedijk de handen in een geslagen. Het idee is om wandel- en
fietsroutes langs bijzonder plekken te leiden en daarbij het verhaal van de locaties en
het landschap te vertellen. ÔVan Aa naar ZeeÕ speelt  In de benedenloop van
Westerwoldse AaÕ en beschrijft het idee om de zoet- zoutwater scheiding te verzach-
ten. Hierdoor wordt eeen verbinding tot stand gebracht in een groot, ingericht gebied
waar, met ÔgetemdeÕ getijden, migrerende soorten van zoet naar zout kunnen gaan,
het Eems Dollard-estuarium meer ruimte krijgt en waar de mogelijkheid gecre�erd
wordt voor binnendijkse verkweldering. Deze beide projecten sluiten erg mooi op el-
kaar aan en laten op verschillende manieren zien hoe het polderlandschap is ontstaan.

Toukomst en pilots in het Oldambt

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

Contact &
informatie:

Elzo Bruggers (secretaris)
Stationsstraat 30 Scheemda
Info@landschapoldambt.nl

Het landschap kan
niet zonder jou!

Een donatie stellen
we bijzonder op prijs.

Bankrekening SLO:

NL62 RABO 0138 6025 30

Stichting Landschap
Oldambt heeft een ANBI-
status.

Dit laat zien dat onze stich-
ting in hoge mate bijdraagt
aan het algemeen nut.

Denk ook eens na over een
(belastingvrije) gift of
nalatenschap.

Wilt u deze nieuwsbrief
ontvangen? 
Mail naar:
info@stichtinglandschapoldambt.nl

 


