Struunpad Koekangerveld wint weer!
Afgelopen zaterdag heeft Koekangerveld een gedeelde 3e plaats gehaald in de landelijke finale van
de leefbaarheidswedstrijd van de Heidemij “Kern met Pit”. Met de aanleg van het Struunpad van
Koekangerveld, een belevingspad voor jong en oud, liet de vertegenwoordiger van Drenthe zien
dat natuur, sociale cohesie en moderne communicatietechniek prima samen gaan.
Op 19 januari won Koekangerveld met het Struunpad de Drentse finale. Het kleine dorp werd
hierdoor de vertegenwoordiger van Drenthe in de landelijke finale, die afgelopen zaterdag in het
Geldmuseum in Utrecht werd gehouden. Hier moest het Struunpad zich meten met de winnaars van
de elf andere Nederlandse Provincies. Burgemeester Roger de Groot was meegegaan om de
deelnemers uit de gemeente de Wolden te steunen.
Het Struunpadteam moest zich als eerste presenteren. Hierbij maakten ze gebruik van een filmpje
dat op 16 maart j.l., tijdens NL Doet, speciaal voor dit doel was gemaakt door Albert Haar uit
Zuidwolde.
Pas aan het eind van de middag, nadat alle provincies aan bod waren geweest en alle teams elkaar
punten hadden gegeven, trok de vakjury zich terug voor beraad. Ook de stemmen die het door het
Nederlandse publiek eerder via internet waren gegeven, wogen mee in het eindoordeel.
Toen de stemming aangaf wie de drie prijswinnaars waren, was het Struunpad daar niet bij. De
Drentse inzending was weliswaar samen met Almen uit Gelderland op de derde plaats geëindigd,
maar volgens het reglement kon maar één deelnemer de bijbehorende prijs van € 1000,= krijgen. En
de jury had de prijs toegekend aan Almen.
Jurylid Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation besloot echter dat de Rabobank € 1000,=
beschikbaar zou stellen voor de tweede winnaar van de 3e prijs, het Struunpad. Zo kon
Koekangerveld toch officieel als prijswinnaar gehuldigd worden.
Toekomstplannen
Het Struunpad is nog niet helemaal af. Er zijn nog plannen voor een labyrinth, waarvan de juiste
locatie onlangs door een wichelroedeloper is bepaald. Ook zal er nog een snoeihout‐doolhof komen.
Het Struunpad biedt met de verschillende elementen een boeiende tocht voor iedereen en niet
alleen voor de buurtbewoners. Scholen uit de omgeving ontdekken de educatieve waarde en velen
nemen in het weekend de gelegenheid te baat om op het Struunpad de benen te strekken.
Het Struunpad is op 15 september 2012 officieel geopend door burgemeester Roger de Groot van de
gemeente De Wolden met de onthulling van het informatiebord waarop de route staat. Een folder
met de routebeschrijving is inmiddels in de maak.
Het komend seizoen zijn er ook diverse activiteiten gepland op en rond het Struunpad. Op 10 mei, de
dag na Hemelvaart, worden er rondleidingen georganiseerd onder leiding van een gids. Op vrijdag 21
juni zal er een zonnewendeviering plaatsvinden. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Wie nu al nieuwsgierig is, kan eens een kijkje nemen op de website: www.struunpad.nl

