September 2014

De Duitse baan - ons 1e projekt…
Na de bouw van de zeehaven en de binnenhaven zijn we de laatste
maanden aan het werk met het bouwen van een grote aanbouw aan
de hoofdbaan, waarin op twee niveaus schaduwstations zijn
ontstaan.

Het houtwerk en het railwerk is klaar en functioneel.
Nu zijn we druk bezig om op het zichtbare deel een landschap
neer te zetten, waarin elementen van de Eiffel een glooiend
landschap vormen, met ook heftige rotspartijen.
Anders dan bij projekt 2 en 3 geeft de werkelijkheid wel
impulsen, maar bouwen we niet een bestaand gebied na.
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De ondergrond bestaat uit foamplaten.
Dan een basis van vormgips en daarna hebben we
een behoorlijk aantal uren met beitels gestoken
en gevormd om mooie rotsen te maken.
Al tijdens het droogproces gaan vormen is het
slimste, dat voorkomt veel zwaar bikwerk als het
gips uitgehard is.
Op de foto’s lijkt het nog een sneeuwlandschap
of iets met veel poedersuiker…
Natuurlijk komt er nog een kleuring, gras en
verdere aankleding overheen.
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Op het plateau groeit een gezellig dorpje met bioscoop en in
het midden een kerkje.
Aan de kant van het dorp is in vroeger tijden een fikse
boerderij gebouwd.
Boer zoekt vrouw en had succes ! Want in het
schemerduister, -verlicht door een erg modern LEDje- is ze
bezig om het hooi voor de wintervoorraad op te steken.
Buiten staat haar man op de houten hooiwagen….
Op deze foto nog niet te zien, maar in een volgend
bouwverslag wel !

blz 4 van 10

Als je door het dorp rijdt, blijkt er aan de andere
kant een weg verder te lopen, tegen de heuvel op.
Die brengt je naar een hoger gelegen ruïne. Een
toeristische attractie van formaat !
Chateau de Beaufort - Luxembourg

Chateau de Bateau - Bilthôvù
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En zo kijk je vanaf de
andere kant van het
dorpje…
Daar ligt –veel lager–
het kleine
dorpsstationnetje…
De bewonertjes
kunnen per fiets of
auto naar links
rijdend het station
(of het dorp)
bereiken via een
omhoog lopende weg
met nog een
mogelijkheid om in
opperste devotie bij
een kruisbeeld te
stoppen !
Ben je een lopende
treinpassagier, dan is
er straks een trap om
in het dorp te komen.

Ook Preisertjes hebben
soms een geweldige
dorst…
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Naast het dorp komt een kloof met een
stuwmeer. Een Schlucht dus.
Provisorisch staat de stuwdam al opgesteld…
Daarvoor een nieuwe customised brug. Deels
aangekocht maar verder zelf aangepast aan
onze wensen.
Mijn wens was het om ook deze brug scherp
in beeld te krijgen, maar de autofocus
besliste anders.
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Nog wat beelden van de verschillende kanten van ‘t dorp.
De vingers tintelen om het verder te kleuren en aan te kleden met allerlei kleine gebeurtenissen.
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De V60 ploegt
door de sneeuw….
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Tot slot nog wat plaatjes
uit het havengebied….
Als we weer verder zijn
met de bouw, dan volgt er
een nieuw verslag !!
Hans Peter
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