Spangen
I 10 år har vi kunnet nyde at færdes i
området omkring Spangen. Mange har
cyklet over, stået på Engbroen og måske
brugt broen, som udgangspunkt for
fisketuren. Stedet bliver brugt, men kan
blive endnu bedre udnyttet, hvis det lykkes
for driftige kræfter at få etableret en
anløbsbro og skabt læ for vestenvinden.
Og mon ikke det lykkes at forbedre dette
rekreative område?

Med hensyn til beplantningen vil Holmsland Jagtforening på plantedagen midt i november sørge
for at etablere et læbælte mod syd og vest rundt om parkeringspladsen. Udgifterne hertil bliver
afholdt af Holmsland Sogneforening, ligesom det senere er Det Grønne Hold under sogneforeningen, som skal stå for vedligeholdelse og renholdelse af læbæltet.

Fra Holmsland Friluftslaug under HGU
er der et stort ønske om at få anlagt en
anløbsbro ved foden af Engbroen.
Lauget, som har hjemsted i Røjklit Havn,
ønsker sig at kunne lægge til ved
rastepladsen med kano og kajak, hvilket
er umuligt i dag, fordi der ikke er nogen
fast bred, og fordi landgang på anden
vis ikke er mulig, da åen er for dyb på
dette sted. Ringkøbing Roklub slutter
sig ligeledes til ønsket om etableringen
af denne anløbsbro på ca. 12m2 (3x4m)
i træ.

Her ønskes bygget en anløbsbro

I øjeblikket søges Friluftsrådet om finansiering af materialer til broen. Selve opbygningen skal
derefter udføres af lokale kræfter.
I arbejdet med udbedringen af Spangen har vi mødt stor interesse fra mange sider for at gøre
rastepladsen omkring Engbroen til et sted, hvor det er muligt at stoppe op og nyde den smukke
natur, både når man kommer fra vandsiden og fra landsiden.

Så er projekt
plantning
afsluttet.
Lørdag den 16. november 2012
gik Holmsland Jagtforening i
aktion.
Jægerne plantede det, der på lidt
længere sigt skal give læ for
vestenvinden.

Der blev gået til sagen og det manglede ikke på gode ideer.

Jorden var meget våd og derfor tung.

Så er anløbsbroen etableret.

Med støtte fra Friluftsrådet og hjælp fra Slots Kloakservice,
Holmsland Tømrer og Maskinsnedkeri A/S og flere frivillige.

Uden mad og drikke……….

Anløbsbroen blev indviet den 10.august 2014.
Det blev et sandt tilløbsstykke med deltagelse af kajakker og
motorbåde fra Røjklit og Ringkøbing, robåd fra Ringkøbing Roklub
og masser af tilskuere. Et skøn siger 125-150 mennesker i alt.

Kajakopvisning af lokale og DGI-instruktører fra Lemvig.

