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Werkgroep en bestuur

Eems / Dollard regio 
De Dollard kampt met een slib probleem. Het slib is mede ontstaan
door baggerwerkzaamheden en zorgt er voor dat het een troebel
en dood estuarium is geworden. Op meerdere plekken langs de
Dollardkust lopen op dit moment initiatieven, die bedoeld zijn om
de Dollard weer vitaal te maken. Ook is er een initiatief om rond de
monding van de Westerwoldse Aa bij Nieuwe Statenzijl op de flan-
ken van de Aa een groot migratie en brak getijdengebied te realise-
ren. Binnendijkse kweldervorming dat een uniek natuurgebied kan
worden voor migrerende soorten, die van zoet naar zout en omge-
keerd kunnen migreren. Deze innovatieve binnendijkse  kwelder-
vorming is uniek voor Noord West Europa. Dit project is ingediend
bij Toukomst onder de naam Van Aa naar Zee.

Bouwactiviteit nabij Vesting Oudeschans
De Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor het behoud, her-
stel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap binnen het (his-
torisch) Oldambt. Ook het gebied rond Oude Schans valt binnen
ons aandachtsgebied.
Bij nieuwe ontwikkelingen pleit onze stichting voor zorgvuldige
inpassing in het open landschap. Wij zijn niet tegen ontwikkelin-
gen, integendeel, We zijn ook niet tegen ontwikkeling van de
grondgebonden agrarische sector; die van oudsher de schepper en
hoeder van dit landschap is. Wat wij vragen is slechts dat de plan-
nenmakers bij elke ontwikkeling naar de invloed daarvan op de
openheid van het landschap kijken en dat ze de ontwikkelingen
zoveel mogelijk laten aansluiten bij het bestaande open landschap.

SLO heeft na kennisneming van het ontwerp bestemmingsplan
Oudeschans, Dijkwal 1 en 2 (NL.IMRO.1950.BP2006-on 01)
gemeent om de gemeente Westerwolde te moeten adviseren om
niet akkoord te gaan met dit ontwerpbestemmingsplan. SLO
ondersteunt hiermee van de zienswijze van de werkgroep Ôhetplan
schuurtÕ.

Open Monumentendag
Het thema in 2021 was ÕMijn monument, jouw monumentÕ. In
Nieuwolda Oost aan de Langeweg naar Oostwold staat ��n van de
oudste boerderijen van het Oldambt, uit 1771. Dit monument is
met Rijksgelden en met eigen financi�le middelen weer in oude
grandeur hersteld. De eigenaren stelden dit juweel van de klei
open op Open Monumentendag zondag 12 september. SLO heeft
zich bij dit initiatief aangesloten en was hier met een info. stand
aanwezig waar zij een aantal films vertoonde waarin het
Oldambtster landschap centraal stond.

Eindeloze Horizon: 
Het landschap van het Oldambt is en landschap van nuances,
waarin kleine elementen de unieke weidsheid benadrukken. Dat
maakt het landschap ook kwetsbaar. Kleine elementen verdwijnen
of sneeuwen onder in het proces van schaalvergroting. Alles wat je
in dit open landschap doet, is van verre zichtbaar. Dat is ook pre-
cies wat er de afgelopen decennia in dit gebied is gebeurd. In de
loop der jaren zijn landschapselementen ontstaan die het karakte-
ristieke beeld verstoren. Oude structuren en contrasten worden
aan het oog onttrokken of gaan verloren door een ÔgroensluierÕ die
de beleving van de openheid van het landschap aantast. Stichting
Landschap Oldambt participeert in het project.  Met het project
ÔEen eindeloze horizonÕ willen de projectpartners Stichting
Landschap Oldambt, Staatsbosbeheer, de gemeenten Oldambt en
Delfzijl en Landschapsbeheer Groningen het tij keren.

Meer Weten?
www.landschapsbeheergroningen.nl/
projecten-cultuurhistorie/een-eindeloze-
horizon-herstel-van-oldambtster-weidsheid

Toukomst en pilots in het Oldambt

Û7,50

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

    

Bekijkde film!


