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De Oude Vijver 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Asserbos heeft in de laatste 
bestuursvergadering gesproken over de situatie rond de Oude Vijver. Daar wilde een 
werkgroep een Preekstoel herbouwen zoals u kunt lezen in onze Nieuwsbrief van juni j.l. 

Het bestuur heet de werkgroep laten weten het waardevol te vinden dat er aandacht 
besteed wordt aan de geschiedenis van dit stukje van het Asserbos. Een goed alternatief 
vinden we het plaatsen van een paneel bij de vijver met informatie over de vroegere 
situatie en het toenmalige gebruik voor religieuze bijeenkomsten. We denken dat het 
opnemen van oude foto’s hierbij een meerwaarde zal hebben. 

Het bestuur is echter nog steeds geen voorstander van het optrekken van een fysieke 
constructie op het eiland om de redenen die we eerder hebben gegeven: de verstoring van 
de natuurlijke omgeving en de kans op vandalisme. We hopen dat er met een mooi 
informatiepaneel ook voldoende invulling 
kan worden gegeven aan de wens de 
geschiedenis te doen herleven. 
We hebben de suggestie gedaan om een 
tentoonstelling in het 
Duurzaamheidscentrum te houden over de 
historische aspecten van het Asserbos, 
waar bijvoorbeeld de preekstoel bij de Oude 
Vijver, de inrichting van de vroegere 
tennisbaan, de kiosk en de kinderboerderij 
bij de Nieuwe Vijver, nader belicht kunnen 
worden. Ook stonden vroeger drie 
boerderijen in het Asserbos. 

Nieuws van de boswachter 
Joop Hellinga, Stichting Het Drentse Landschap, vertelt waar men nu 
mee bezig is en wat de plannen op de korte termijn zijn. 
Tijdens de Natuurwerkdag op 4 en 5 november zal in samenwerking met 
de Soroptimisten een flink aantal bomen worden geplant. De vakken 
waar de letterzetter heeft huisgehouden hebben nogal wat stormschade 
opgelopen. De omgevallen bomen zijn  terecht gekomen op de jonge 
aanplant. Op dat stuk worden in totaal 150 nieuwe boompjes neergezet. 
Het Beleefbosje bij het Duurzaamheidscentrum wordt ook voorzien van 
jonge aanplant. 
In samenwerking met de scouting en de vrijwilligersgroep die in het 
Asserbos werkzaam is wordt de wilgenopslag langs de rand van de 
ijsbaan weggehaald zodat je weer helemaal rond de ijsbaan kunt lopen. 
Joop Hellinga heeft de vrijwilligers gevraagd in kaart te brengen hoe het 
er na de afgelopen droge periode voorstaat met de laanbomen die dit 
voorjaar zijn geplant. 



Op verzoek van de gemeente is een aantal belangrijke waterknooppunten in kaart 
gebracht. In het bos is een aantal lage punten die 
afwateren naar het beekdal. Daar lopen ook 
wandelpaden doorheen die bij regen onbegaanbaar 
zijn. Er liggen buizen onder die paden, maar die 
liggen inmiddels te diep of ze zijn verstopt. Het plan is 
nu om er voor de winter grotere nieuwe buizen te 
plaatsen die bovenop de oude worden gelegd. Dit is 
een noodoplossing. Er loopt een onderzoek in 
opdracht van Het Drentse Landschap rond de 
klimaatbeheersing met als centrale vragen hoe je het 
bosbeheer afstemt op de combinatie van langdurige 
droogte, afgewisseld met extreme regenval. Het 
waterbeheer en het bosbeheer zijn cruciaal. 

Vijf rode palen 
De vijf roden palen die in het bos staan zijn peilbuizen. In verband met 
het klimaatbestendig maken van het bos wordt de grondwaterspiegel 
over een langere tijd gemeten. De stijgingen en dalingen worden 
vastgelegd en de uitkomsten daarvan worden weer meegenomen in het 
onderzoek naar het klimaatbestendig maken van het bos. 

Opsporing verzocht: Lid Kascommissie 

Op de ledenavond in maart 2022 heeft zich een kascommissie-lid 
aangemeld. 
Het bestuur heeft vergeten dit vast te leggen en zijn helaas kwijt wie zich 
nu heeft gemeld. 
Graag doorgeven aan onze penningmeester, Folkert van der Meer. E-
mail: folkertavandermeer@ziggo.nl 

Over vuurwerk en dierenwelzijn 
Al enige jaren maakt het bestuur van de Vrienden van het 
Asserbos zich zorgen over de gevolgen van het afsteken van 
vuurwerk voor het dierenleven in en rond het Asserbos. En 
niet alleen daar uiteraard. Al jaren zijn er diverse natuur-, 
milieu- en dierenwelzijnsorganisaties die zich uitspreken voor 
een volledig vuurwerkverbod in de natuurgebieden en 
bossen. Maar nog steeds zijn er geen besluiten genomen. 
Begin dit jaar heeft echter de Statenfractie van GroenLinks 

Drenthe hierover een motie ingediend en die is gesteund. Zij roepen de Drentse 
gemeenten op om vuurwerkverboden in te stellen voor alle natuurgebieden in hun 
gemeente. In het derde kwartaal van 2022 zou namens Provinciale Staten een brief met 
dit verzoek uitgaan naar alle gemeenten in Drenthe. Het 
zou fantastisch zijn dat deze oproep gehonoreerd wordt in 
het belang van het dierenwelzijn. 
De Universiteit van Amsterdam heeft in samenwerking met 
diverse organisaties in 2020/2021 een onderzoek gedaan 
naar de impact van vuurwerk op dieren in het wild, 
zie www.animalstoday.nl. Hierin wordt schrijnend duidelijk 
welke impact het afsteken van vuurwerk heeft op alle in 
het wild levende dieren. Vogels die zo schrikken dat ze 
veel te hoog opvliegen tijdens het afsteken van het 
vuurwerk.  



Omdat het winter is en dus koud, kost hen dat enorm veel energie wat ze eigenlijk niet 
over hebben in die tijd van het jaar.  
Ze zijn nadien te bang om voldoende te foerageren en vliegen doelloos overal tegen aan. 
Dieren als vleermuizen, eekhoorns, egels etc. worden opgeschrikt uit hun winterslaap en 
lopen gedesoriënteerd rond en vinden hun winternest niet terug. Voedsel is er niet en wat 
er dan gebeurt laat zich raden. Een boswachter spreekt in dat onderzoek over zijn eigen 
ervaring van 30 december 2021; een roedel herten die in blinde paniek een autoweg op 
vluchten omdat een groepje jongeren op de parkeerplaats van het nabij gelegen 
natuurgebied alvast waren begonnen met hun vuurwerk. 

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw reactie per email naar: 
secretariaat Vereniging Vrienden van het Asserbos: vriendenasserbos@ziggo.nl 

WIST U….. 
- dat rond 1600 het bos aan beide zijden van de Beilerstraat lag? 
- dat er in 1609 een heuse bosbewaarder rondliep die moest voorkomen dat het bos 

leeg gekapt zou worden? 
- dat dit weinig hielp en dat het bos rond 1700 was ingekrompen vanaf de 

Beilerstraat tot aan het witte bruggetje over de Bosbeek? 
- dat er zeker drie boerderijen  (kampen) op het terrein van het huidige bos gestaan 

hebben? 

Boswerkzaamheden door vrijwilligers Asserbos. 
Het beheer & onderhoud van het Asserbos vergt veel tijd, energie en menskracht. Het 
Drentse Landschap en de gemeente Assen vervullen hier een zeer belangrijke rol in, maar 
zij kunnen het niet alleen. Sinds 1.5 jaar is een groep enthousiaste vrijwilligers actief om 
tezamen met Het Drentse Landschap en de gemeente 
beheer & onderhoud op orde te krijgen. Deze groep 
bestaat momenteel uit 12 personen. Eens per twee 
weken komt de groep op zaterdagmorgen samen om 
gezamenlijk onderhoud te verrichten in het Asserbos. Dat 
gebeurt uiteraard in nauw overleg met Het Drentse 
Landschap en gemeente Assen én rekening houdend 
met het seizoen (broedseizoen). Het afgelopen jaar 
hebben de vrijwilligers in het kader van de Natuurdag in 
november bomen geplant, het talud rondom de oude 
vijver achter de Boshof is ontdaan van struikgewas en 
braamstruiken. Veel tijd is besteed aan het rooien van Japanse Duizendknoop, waar 
bramen de toegankelijkheid van paden belemmerde zijn deze verwijderd. Begin dit jaar, in 
de zeer natte periode, is geprobeerd het waterpeil van sloten en greppels te verlagen door 
de duikers te ontdoen van hout. In de droge zomer vielen veel sloten en greppels droog, 
dat bood gelegenheid om takken te verwijderen waarbij het vasthouden van water ook 
steeds belangrijker wordt. Niet alle takken werden daarom verwijderd. Met elkaar zijn we 
het eens dat het prachtig en dankbaar werk is, ook zichtbaar voor wandelaars, en dat de 
afstemming met andere partijen essentieel is om ons Asserbos in goede staat te houden. 

Ruurdjan Bakker, coördinator. 
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