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Midwinterhoornplantage
Beste mensen,
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de eerste bomen geplant zijn.
De regen werkt nu in de eerste maand van dit jaar voor ons. De grond wordt
verzadigd en daardoor staan de planten weer wat steviger en de bult grond
klinkt ook verder in. Het staat inmiddels kort onder de overloop.
Onze vrijwilligers
spanden zich, alleen bij
goed weer, nog in. Want we waren in
afwachting van de levering van de groene
hoorn. Maar deze week zijn de laatste delen
van de verfspuiter terug gekomen. De grootste
delen hebben we gelijk bij de plantage gelost.

Wij zijn nu begonnen om de delen van de hoorn te
bekleden met schapengaas. Dat is nodig om de
klimplanten een beetje houvast te geven bij het
vergroenen van de hoorn.

We hebben de datum geprikt om in de derde
week van februari de hoorn in de plantage te
monteren. Om dit voor te bereiden hebben we
met een draadje de ligging van de groene
hoorn in de plantage uitgezet. Daar is de
hoogte van het grondwerk op aangepast.
Verder werken we achter de schermen nog aan de voorbereiding van de laatste zaken.
- We onderzoeken of we off-grid toch stroom in de educatieruimte kunnen realiseren.
- Dat stemmen we af op de prefabricage van de bekleding van de watermolen.
- Ook hebben we een plan de plantage permanent te kunnen bewonderen via een webcam.
- Met ten Elsen spannen we ons in om voor 1 maart de verdere beplantingen aan te brengen.
- Daarna monteren we de watermolen met bekleding.
- Ook de inrichting van de educatieruimte is nog een uitdaging die wacht..
- We laten deze zomer alles lekker groeien en willen rond de eerste Advent aandacht schenken
aan een officiële opening. Tot nu toe maakte corona het ons onmogelijk om grote groepen
gastvrij te ontvangen.
We vorderen nog steeds voorspoedig…
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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