Holzstadt 23-12-2013
Van onze reporter
Afgelopen dagen is er veel gebeurt in de contreien van Holzstadt.
Om te beginnen is er een heel bos uit de grond gestampt. De Holzstadters zien hun inkomsten weer
groeien.
De bomen zijn volledige naaldbomen zoals hieronder is te zien. Hierdoor zal in de toekomst de berg
waar nu nog redelijk slecht tegenaan wordt gekeken toch een nieuw uiterlijk krijgen.
Door het bos zal een trein rijden, waar ook een
stationnetje wordt aangelegd. Er zullen namelijk ook
Holzstadters in dit bos gaan werken. Er zullen bomen
worden gekapt, de bomen moeten op transport naar
beneden in het dorp en ga zo maar door.
Afgelopen dagen zijn er ook
verschillende tunnel ingangen
in de berg aangebracht. Deze
tunnels waren er eerst niet,
maar door vereende krachten
van de Holzstadters is het
toch gelukt om er in elk geval
twee neer te zetten. Deze tunnel ingangen zorgen er voor
dat de treinen vanaf Holzstadt verbinding hebben met
andere omliggende gemeenten die al gauw 20-25 km
verder op liggen. Dit is met de auto niet handig, zodat er
gekozen is voor de trein.

De tunnels zullen nog wel worden aangepast om in het landschap te kunnen passen. Dit is nog een
project voor de toekomst maar het zal zeker gaan gebeuren.
Enkele woorden van onze lokale bevolking
Eigenaar van der Eiche.
We zijn erg blij met deze vorderingen. Onze economie begint nu een beetje op gang te komen,
hoewel er nog erg veel moet gebeuren. Maar dat gaat ook wel komen. Mijn supermarkt is in elk geval
altijd open om de mensen die zo druk zijn met het werk, te bevoorraden van voedsel en dergelijke
De boer Graslander:
Gezien de achterstand die er is opgelopen en de problemen die ik heb ondervonden met het vervoer
van mijn koeien, ben ik toch blij dat dit nu weer allemaal van de grond is gekomen. Na de zomer
recessie zijn de werkzaamheden toch weer opgepakt. Dit is meer dan ik durfde te hopen.

