Nieuwsbrief 6.
Furo (boring): 5, 6 en 7 maart.
Dinsdag 4 maart is Dirk met een wichelroedeloper op
ons land geweest i.v.m. de boring die woensdag zal
plaatsvinden. De man vond 2 wateraders en gaf enkele
punten aan die geschikt waren voor het boren van aqua.

De aankomst van het waterboor-team.

Dit allemaal onder leiding van Isabel, die het goed kon
vinden met Drieske:

Na wat heen en weer gewandel met wichelroedes en
pendel, werd de boorplaats bepaald en de installatie
opgezet:

Maar ook de tweede plaats leverde na 2 dagen boren,
met daarbij ook nog eens de nodige machinepech, niet
veel water op. Op 65 m. diepte werd een waterbelletje
gevonden met een inhoud van + 1500 l. per dag.
Dit is dik onvoldoende voor de plannen die we hebben.
Dus wat nu??????? Geen aqua, geen camping!!!!!!

Helaas na een dag boren tot 85 m. diep en een totaal
versleten boorkop, door het graniet, werd besloten een
andere plek te zoeken. Dus não aqua op dag 1.
Nu is het boren op zich wel een mooie belevenis.
Het begint met het boren van een gat en daarna wordt
er iedere keer een verlengstuk van 3 m. geplaatst.

Na een flinke dip, veel discussiëren en nadenken zijn
we tot de volgende stap gekomen. We gaan nu eerst de
2 waterputten schoon (laten) maken en dan kijken wat
de wateropbrengst hiervan per dag is.
Als dit redelijk is, kunnen we daarnaast ook nog een
gemeente water aansluiting overwegen. Alleen als dan
het kosten/baten plaatje acceptabel is, gaan we verder
met onze plannen.
Ondertussen zijn we wel erg gehecht geraakt aan ons
land en willen we dit ook niet zomaar opgeven.
Inventiviteit is dus van groot belang.
Tegenslagen horen er nu eenmaal bij, hoewel deze wel
cruciaal is, maar hoop doet leven.
Dit was het weer, tot de volgende keer.

