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Asger Krogsgaard i midten er
sammen med hustruen Dorthe
initiativtager til Projekt Spangen. Foto Poul Osmundsen.

Naturperle ved Vonå skal
skinne endnu mere
Projekt Spangen skal samle aktiviteter ved Vonå Engbro og
lokke flere besøgende til et lidt overset paradis.
REKREATIVT

mentar fra en af de fremmødte.

Af Poul Osmundsen
polo@berlingskemedia.dk

Fælles projekt

HOLMSLAND: Sådan en aften
findes der næppe et mere stille
og fredeligt sted i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.
Sensommersolen går ned i
et blødt, gyldent lys over det
flade landskab vest for Vonå
Engbro; ikke en vind rører sig,
og åen er så spejlblank, at der
næsten ikke synes at være bevægelse i vandet.
En enkelt lystfisker smider
snøren ud fra den smukke
træbro; han har allerede halet et par aborrer op. Ellers er
der helt stille bortset fra myggenes surren.
Vi der er mødt op denne
dejlige aften for at få mere
at vide om Projekt Spangen,
deler vores opmærksomhed
mellem at klaske myg og lytte til arkitekt Claus Bødtkers
fremlæggelse af planerne om
at gøre dette dejlige sted endnu mere indbydende.
»Vi skulle måske overveje
myggenet i shelterne,« lyder
en galgenhumoristisk kom-

De fremmødte er repræsentanter for en række foreninger
på begge sider af Vonåen, og et
antal sheltere er et vigtigt element i Projekt Spangen.
Initiativtagere til projektet
er Dorthe og Asger Krogsgaard.
De står også bag opstillingen af fem nye vindmøller i
Rindum Enge, der i dette efterår vil rejse sig i landskabet.
I den forbindelse bliver der såkaldte VE-midler til rådighed,
som lokalsamfundene i møllerejsningsområdet kan bruge
til forskellige projekter.
Dorthe og Asger Krogsgaard mente, at det ville være
oplagt at udvikle den lidt oversete naturperle omkring broen - eller Spangen - over Vonå,
og fik hurtigt involveret en
hel stribe foreninger, der kom
med ønsker og forslag.
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{Projekt Spangen er
et fælles projekt, der
er opstået på initiativ
af Dorthe og Asger
Krogsgaard, Holmsland,
og som involverer
foreningerne Sommerlyst,
Ringkøbing Roklub,
Hee Sogneforening,
Holmsland Jagtforening,
Holmsland Friluftslaug,
lodsejerne i området,
Ringkøbing og Omegns
Sportsfiskerforening og
Holmsland Sogneforening.

Asger Krogsgaard og arkitekt Claus Bødtker hænger skitser over projektet op.

{Formålet med projektet
er at skabe et fristed for
folk, der kommer sejlende
ad Vonå i motorbåde,
robåde ellerkajakker,
cyklende, lystfiskere,
fuglekiggere, naturelskere
med madkurv og andre, der
gerne vil nyde naturen.
.

Et samlet hele
Claus Bødtker blev sat til at
skabe sammenhæng i ønskerne, og denne aften fremlægger

En oversigtstegning der viser, hvordan det
kan komme til at se ud ved Spangen.

han resultatet for repræsentanter for foreningerne:
Et projekt på begge sider af
Vonåen med tre stolpesheltere i rørskoven nord for broen
og tre flådesheltere syd for på
vestsiden og jolleplads og anløbsbro, madpakkehus og toilet på østsiden.
Et pumpehus længere ude
Rindum Enge skal laves om
til fugleobservationstårn, og
desuden skal der etableres en
300 meter lang sti, der gør det
muligt at gå, løbe og cykle til
broen fra Ringkøbing ved at
knytte an til eksisterende veje og stier.
Sådan i hovedtrækkene...
Planerne bliver godt modtaget. »Lad os arbejde videre med dem,« lyder det samstemmende.
Asger Krogsgaard er godt
tilfreds, da Dagbladet taler
med ham bagefter.
»Nu går vi i gang med at
få lavet prisoverslag og budget, og derefter sender vi planen ind til kommunen, som
fordeler VE-pengene. Så må
vi se, hvor meget vi får af VEmidlerne, og hvor langt vi kan
nå for dem,« siger han.

