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HolzSee in oude staat 

Holztal met grond 

gelijk 

ADO MAHDLER 18-3-2020 

Afgelopen dagen zijn we 

opgeschrikt door geweldige 

explosies, zware aardbevingen en 

dergelijke. 

 

We hadden het idee dat onze wereld 

verging. Alles werd met de grond 

gelijk gemaakt. Het was niet om aan 

te zien.  

 

Er zijn verschillende bewoners van 

HolzTal die nog niet over de schrik 

heen zijn, maar wel zien dat er 

mooie dingen zijn gerealiseerd. 

 

 

Waarschijnlijk kunnen we in de loop 
van de tijd wel weer aan de waterkant 
zitten sprak een van de bewoners 

 

EXPLOSIES IN LANDSCHAP door omwenteling naar nieuw ontwerp 

Zware explosies gehoord tijdens de 

bouw 

ADO MAHDER 19-3-2020 

Afgelopen week is er erg veel gebeurt wat betreft de 

omgeving van HolzTal.  

In de omgeving van en in HolzTal zijn verschillende 

zware explosies gehoord en zijn grote delen van het 

landschap verdwenen. 

 

Maandagochtend werden we gewekt door een geweldig 

gekraak in HolzTal. Het leek wel of een reuzenhand bezig 

was om het hele dal te vernielen. Keek je aan de ene kant 

was er niks aan de hand, maar keek je dan weer achter je, 

was er een groot deel van HolzTal verdwenen.  

 

De bewoners verkeerden allen in paniek en wisten niet 

wat te doen. We zijn naar een sterk afgelegen gebied in 

het HolzTal gegaan en hebben daar vanuit deze 

betrekkelijk veilige hoek kunnen zien wat er allemaal aan 

de hand was. 

 

 

Baufirma Löhse werd verweten, dat ze te sterk 

met hun explosieven aan  het spelen waren en 

dat hierdoor er aardscheuren waren ontstaan, 

die alles in de grond lieten verdwijnen. 

 Het hele HolzTal werd leger en leger. Er bleef 

niets meer staan. Sporen verdwenen als sneeuw 

voor de zon, bergen werden een soort uit het 

landschap getrokken en waren weg. Er waren 

hierna ook geen gaten in de grond zover we het 

konden zien. 

 

Ik ben tijdens het wachten in gesprek geraakt 

met enkele ‘bewoners’ van HolzTal. 

Enkelen waren in shock, maar omdat enkele 

bewoners toch medische achtergrond hadden 

hebben ook enige van deze mensen hun verhaal 

kunnen doen. 

 

Deze verhalen volgen verderop in deze krant. 
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ONDERAANNEMERS GEZOCHT 

Te veel werk voor Baufirma Löshe Gesprek met de 

bewoners 
HERMAN DAHLKEMPER  

Mevrouw von EllerMan gaf aan dit een 

verschrikkelijke periode te vinden. Er is 

zoveel veranderd. Niets is meer hetzelfde 

gebleven de afgelopen weken. Haar man stond 

stil te kijken naar het kale landschap. 

Mevrouw gaf aan dat ze het meertje zo mooi 

had gevonden en dat het zo verdrietig was dat 

deze was verdwenen, maar haar man gaf aan 

dat dit waarschijnlijk wel weer zou 

veranderen.  

“we gaan het zien, we gaan het zien….” Liet 

mevrouw  weten en na deze woorden werden 

we aangesproken door enkele andere 

bewoners van HolzTal 

DE MIDDENSTAND 

Afgelopen met de 

middenstand? 

HERMAN DAHLKEMPER 

Is het afgelopen met de middenstand? Dit is 

een vraag die onze eigenaren  van winkels eb 

kleine bedrijfjes zichzelf stellen. 

De paniek was er eventjes, maar na een 

toespraak door onze burgemeester, in de 

wildernis (terwijl er rondom ons bergen en 

dalen verschenen), bleek dat HolsStadt zal 

zegevieren. De burgemeester gaat er helemaal 

voor en roept de inwoners op om dit ook te 

gaan doen “We gaan door met HolzStadt, wij 

zijn de HolsStadters onthoudt dat goed !!!” 

 

In gesprek met dhr T. Pannenbäcker gaf deze 

aan in zijn beroep als bakker, dat hij altjid wel 

voldoende te doen had. De mensen hebben 

brood nodig en zullen het niet laten om het bij 

mij te kopen. 

Ik kan altijd nog ergens vanuit een tent gaan 

werken met een mobiele oven. Dit zal niet 

makkelijk gaan, maar ik kan wel door! 

 

Andere ondernemers waren niet zo fortuinlijk 

en gaven aan dat ze nogal een zware tegemoet 

zouden gaan, terwijl de burgemeester dhr 

Paffe hun verzekerde dat ze het zouden 

overleven. 

ADO MAHDER 

In gesprek met dhr. K. Kaercher van Baufirma 

Löhse, gaf deze aan dat hij met de handen in 

het haar zat na de omwenteling van het 

landschap.  

‘Ik heb echt meer mensen nodig om dit 

allemaal gereed te maken’ gaf hij vertwijfeld 

aan. Hij heeft veeel te weinig personeel om dit 

in een korte tijd te kunnen realiseren. Een hele 

landschap bouw met een gebied ter grote van 

152 x 68 km2  wat overeen komt met een dikke 

200 km2   Dat kan ik nooit alleen af met mijn 

bedrijf. Ik zit met ongeveer 20 jongens die dit 

allemaal zouden moeten doen. 

We zijn uiteraard erg blij met deze opdracht, 

maar dit gaat jaren kosten zo niet decenia 

aldus de eigenaar K. Kaercher. 

 

Een van zijn medewerkers gaf aan dat meneer 

Kurt nog wel eens in de stress schoot bij een 

grote opdracht en dat het achteraf vaak 

allemaal wel ging lukken, maar er moest 

waarschijnlijk nog wel een bedrijf bij komen 

om hen te helpen met deze gigantische klus. 

 

 

 

De puinhopen van de omgeving in HolzTal 

 

 

Voorstelling van het nieuwe HolzTal 


