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Vonå Engbro bliver forhåbentlig til en ny, velbesøgt vestjysk naturperle. Sidste år blev der således indviet en anløbsbro til både og kajakker.

Arkitekt samler Engbro-projekt
C. Bødtker skal udarbejde forslag til, hvad Projekt Spangen skal indeholde.
NATURPROJEKT
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HOLMSLAND: Planerne om
at udvikle en dejlig naturoase
omkring Vonå Engbro rykker
nu nærmere. Arkitekt C. Bødtker i Ringkøbing er blevet sat
til at udarbejde et forslag til,
hvad Projekt Spangen skal indeholde.
»Forslaget skal præsenteres
for de involverede foreninger til august,« fortæller Asger
Krogsgaard, der er projektets
tovholder.
Han og hustruen Dorthe
er også initiativtagere til opstillingen af de fem nye vindmøller Rindum Enge Vindmøllepark, og ideen er netop,
at midlerne til finansiering
af Projekt Spangen skal skaffes via de såkaldte VE-midler,
der tilflyder lokalsamfundene
i forbindelse med mølleopstillinger.

Asger Krogsgaard understreger, at skal lokalsamfundet have andel i de penge, er
det afgørende, at man står
sammen om et sammenhængende projekt.
De nye vindmøller ventes at
snurre inden udgangen af i år,
og derefter kan de mange foreninger bag Projekt Spangen
søge midlerne til at føre ideerne ud i livet.

Vi er blevet
bekræftet i, at vi
kan få et godt mødested
ved Vonå Engbro.«

»

ASGER KROGSGAARD, idemand.

Et fristed
»Vi havde et møde blandt de
involverede foreninger i går,
og det bekræftede os i, at vi
kan få et godt mødested ved
Vonå Engbro,« siger Asger
Krogsgaard.
Foreningerne har alle en eller anden forbindelse til brugen af Vonå og omgivelserne
omkring åen.
Det drejer sig om Sommerlyst, Ringkøbing Roklub, Hee
Sogneforening, Holmsland
Jagtforening, Holmsland Friluftslaug, lodsejerne i om-

På kortet kan man se det område, der skal udvikles i forbindelse med Projekt Spangen.

rådet, Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening og
Holmsland Sogneforening.
Og de er enige i, at det er
muligt at udnytte den smukke natur omkring Vonåen og
»Spangen«, Vonå Engbro, bed-

re end i dag, hvor området ikke er så let tilgængeligt, som
det kunne være.

Bedre adgangsforhold
Ideen med Projekt Spangen
er netop at skabe et fristed for

folk, der kommer sejlende ad
Vonå i motorbåde, robåde eller kajakker, cyklende, lystfiskere, fuglekiggere, naturelskere med madkurv og alle
andre, der gerne vil nye naturen, fortæller Asger Krogsga-

ard. Alle detaljer er endnu ikke
på plads - det er dem C. Bødtker skal have indarbejdet i et
samlet forslag.
»Men ønskerne går på at lave et madpakkehus, shelters,
en adgangsbro for sejlende
og et toilethus,« siger Asger
Krogsgaard.
Et vigtigt led i projektet er
også etableringen af bedre adgangsforhold fra den østlige side af Vonå i form af en gangog cykelsti over Vesterhede til
Ringkøbing; skal man til spangen i dag, skal man over Voldbjerg.
Det forberedende arbejde til opstillingen af de fem
vindmøller er i øvrigt på plads,
først og fremmest vejene.
Møllerne kan dog ikke opstilles før til august af hensyn
til ynglende rørdrum, men
mølleopstillerne har fået lov
til at arbejde på nogle af de
opstillingssteder, der ligger
længst fra rederne.

