Officiële opening Struunpad van Koekangerveld
Na ruim anderhalf jaar werken is het zover! Het Struunpad van Koekangerveld zal op
zaterdag 15 september officieel geopend worden door burgemeester Roger de Groot. Een
bekroning op het werk van de bewoners/vrijwilligers.
In 2010 heeft de Belangengroep van Koekangerveld deelgenomen aan de
duurzaamheidswedstrijd van Ecodomus in onze gemeente. Met het ontwerp voor het
Struunpad van de hand van Ruurd van Donkelaar, werd een van de hoofdprijzen gewonnen.
Het startkapitaal van € 5000 was voldoende om materialen, planten en bollen te kopen en
het stuk openbaar groen achter de Flinten een ander aanzien te geven. De gemeente en
Staatsbosbeheer, eigenaren van de grond, gaven toestemming dat het dorp dit openbaar
groen in eigen beheer nam, gedeeltelijk herinrichtte en leefbaarder maakte voor zowel de
mens als voor insecten en andere dieren.
Zo werd er een wandelpad van 1 km lengte aangelegd, zodat dorpsbewoners weer gezellig
een klein ommetje kunnen maken. Er werden poelen uitgegraven, fruitbomen aangeplant,
een bijenhotel geplaatst, een ringslangbroedhoop aangelegd, nestkastjes opgehangen en
talloze stinzenplanten en bollen gepoot. Daarnaast kwamen er een weersteen, een
analemmatische zonnewijzer, een levensgrote fotolijst, een uitkijkheuvel en banken van
boomstammen met rugleuningen van kringloopstoelen. Mede dankzij een NME‐subsidie van
gemeente de Wolden werd het mogelijk om informatiepanelen te maken en educatief
materiaal te ontwikkelen.
De te verrichten werkzaamheden zijn grotendeels door de bewoners op vrijwillige basis
uitgevoerd en zijn blijvend nodig. Niet alleen voor onderhoud, maar ook voor het realiseren
van tal van nieuwe ideeën die ondertussen zijn ontstaan.
Bent u nieuwsgierig, kom dan zaterdag 15 september om 14.00 uur naar dorpshuis de
Veldhoek in Koekangerveld! Na de officiële opening zal er een rondleiding zijn over het
Struunpad. Het is immers niet alleen bedoeld voor de bewoners van Koekangerveld, maar
ook voor alle andere geïnteresseerden. Al even een indruk krijgen? Kijk dan op
www.struunpad.nl

