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Nieuwsbrief 4            januari .2021 

Midwinterhoornplantage 
Beste mensen, 

We beginnen deze nieuwsbrief natuurlijk om iedereen het aller beste toe te 

wensen voor 2021.   

In de vorige, de derde brief, melden we dat de meeste grond op de goede 

plek ligt. Onze berg grond op de educatieruimte klinkt nu, met de hulp van de 

regen, lekker in. Ook hebben we inmiddels water in de sloten en het moeras. 

En dat al zonder de geplande windwatermolen. Deze molen ligt 

inmiddels in de WEMA en we hebben voor de molen de 

funderingsplaat om de 

bron gelegd. Hierin is een 

goot en put opgenomen 

die het water tot aan de 

bomen gaat brengen.   

De plaat is ook het begin 

van het pad naar de 

educatie ruimte. Dat pad is 

inmiddels aangelegd.  

Ten Elsen had een deel van onze bomen binnen en dus 

hebben we gebruik gemaakt van het goede weer om de 

eerste bomen te planten. De wethouder van Berkelland was bereid om de eerste boom te planten 

en had lovende woorden voor ons plan en onze inspanningen.  

Aansluitend volgden meerdere mensen die zich hadden 

gemeld; zo hadden we de eerste middag al ruim 20 bomen 

scheef in de grond. Omroep GLD deed verslag van de 

handelingen. En was daarvoor bij Slootsmid geweest om ook 

verslag te doen van de productie van het stalen raamwerk voor 

onze groene hoorn van vijvenveertig meter. Zie het verslag:  

Reusachtige midwinterhoorn     

In het nieuwe jaar zijn er op de eerste zaterdag al weer meer 

dan 100 bomen bij geplant. Ook de Berkellandse groepen hebben hun eigen knotwilg geplant. Deze 

vijf sieren het begin van de plantage. ( ‘t is maar van welke kant je komt..) 

De onderdelen van de groene hoorn liggen bij de spuiter om een 

groene behandeling te krijgen. Bij terugkomst gaan we hem 

omhullen met schapengaas zodat de klimplantjes zich straks goed 

kunnen gaan hechten… 

Waar gaan we binnenkort mee aan de slag: 

- Het grondwerk onder de groene hoorn op maat brengen voor de 

plaatsing van de hoorn. 

- Prefabriceren van de bekleding van de watermolen. 

- Plannen verder uitwerken m.b.t. energie en informatie 

voorzieningen . 

- Het schapengaas om de hoorn spannen bij Slootsmid 

- De verdere beplantingen aanbrengen. 

En… onze vernieuwde website is op het net…!  We werken nog aan de 

laatste puntjes. 
 

 De media houdt iedereen al op de hoogte maar ook wij blijven iedereen op de hoogte houden van de vorderingen via  

Onze:       website,         Facebook     en   youtube-kanaal .   [ je hoeft er allen maar op te ctrl-klikken ..] 
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