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De Vrienden van het Asserbos in verzet
Een werkgroep bestaande uit o.a. de Asser Historische Vereniging, Stichting Het Drentse
Landschap, Ronald Obbes en het VVV Assen wil het spreekgestoelte in de Oude Vijver
weer in oude glorie herstellen. Bij de verkennende gesprekken hierover is de Vereniging
Vrienden van het Asserbos ook betrokken geweest.
Na terugkoppeling in het bestuur hebben de Vrienden tegen deze plannen bezwaar
gemaakt in de werkgroep. Dat desondanks de plannen voor dit spreekgestoelte gewoon
doorgingen, bleek kort geleden uit de voorbereiding van een subsidie aanvraag voor het
project. Op dat moment besloot het bestuur van de Vrienden van het Asserbos formeel
bezwaar aan te tekenen en aan te dringen op intrekking van het project.
Onze argumenten zijn verwoord in een brief aan de directie van Stichting Het Drentse
Landschap, het College van B&W en de gemeenteraadsleden.

Het Dagblad van het Noorden en de Asser Courant publiceerden op 17 juni
het volgende bericht:
‘Vrienden van het Asserbos’ verzet zich tegen spreekgestoelte in Oude
Vijver. ‘Onwenselijk voor natuurwaarde in kwetsbaar gebied’
De vereniging ‘Vrienden van het Asserbos’ heeft zware bedenkingen
tegen het plaatsen van een spreekgestoelte op het eilandje in de Oude
Vijver in het Asserbos. De Vrienden, zo laat de vereniging weten in een
brief aan de directie van Stichting Het Drentse Landschap
(verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het bos) en de Asser
gemeenteraad, vrezen dat een spreekgestoelte schadelijk is voor de
huidige ‘natuurlijke omgeving’.
Robbert Willemsen • Asser Courant
De vereniging heeft begrepen dat er inmiddels vergevorderde plannen bestaan voor het
opbouwen van een spreekgestoelte op het eilandje. Daarbij speelt Het Drentse
Landschap, zo schrijft het bestuur van Vrienden van het Asserbos, een coördinerende rol.
‘Wij zijn als vereniging in het begin betrokken bij gesprekken over dit initiatief en hebben
toen al mondeling en schriftelijk onze bedenkingen en reserves geuit. Helaas zijn we bij
vervolgstappen niet meer betrokken en we lijken nu voor een voldongen feit te worden
gesteld.’
Onwenselijk
Het bestuur zegt zich te realiseren dat ‘het de gedachte is geen grootschalige activiteiten
rond het spreekgestoelte te organiseren’. ‘Maar niettemin zijn wij van mening dat deze
vorm van ingrijpen rond te Oude Vijver onwenselijk is voor de natuurwaarde in dit
kwetsbare gebied. Om een spreekgestoelte te kunnen plaatsen zal het eilandje moeten

worden vergroot en moet er verder ook worden ingegrepen in de huidige situatie om van
de rand van de vijver het eiland te kunnen bereiken.’
Omdat de Oude Vijver zich dichtbij de bebouwde kom bevindt, gaat het bestuur verder, is
er nu al geregeld sprake van hangjongeren en andere groepen rond de vijver. ‘En we
hebben grote zorgen dat de aanwezigheid van een spreekgestoelte vandalisme zal
aantrekken en pogingen om van de kant van de vijver naar het eilandje te komen, met alle
nadelige gevolgen van dien.’
Geen goede parkeerruimte
Tevens bestaat er volgens de Vrienden in de buurt geen goede parkeerruimte om verkeer
tijdens activiteiten op te vangen en kunnen grotere groepen bezoekers alleen plaatsnemen
in de ruimte rond de vijver als er (nog) meer wordt ingegrepen in de omgeving. ‘Tegen
deze nadelen wegen wat ons betreft de voordelen niet op. Het klinkt in eerste instantie
misschien sympathiek om oude tijden te laten herleven en de mogelijkheid te bieden om
bijvoorbeeld openlucht kerkdiensten te organiseren, maar voor deze en andere activiteiten
bestaat inmiddels een uitstekend alternatief in de vorm van openluchttheater Tivoli, even
verderop in het bos.’
Al met al ziet het Vrienden-bestuur ‘geen enkele toegevoegde waarde’ in het optrekken
van een spreekgestoelte en een verbinding van het eiland met de walkant, maar enkel
nadelige gevolgen. ‘Wij dringen daarom aan op het intrekken van dit project.’
Grote trekpleister
De Oude Vijver (of kleine bosvijver) was zo’n 150 jaar geleden een grote trekpleister voor
gelovigen. Vele noorderlingen trokken naar Assen om de Noordelijke Evangelische
Zendingsfeesten bij te wonen en predikanten vanaf het spreekgestoelte te horen prediken.
Om dat weer in ere te herstellen werd een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit
onder meer
Ronald Obbes
(onder meer
beheerder van de
VVV in Assen), de
Asser Historische
Vereniging en ook
de Vrienden van
het Asserbos.
Stichting Het
Drentse
Landschap, zo
zegt
rayonbeheerder
Joop Hellinga,
vervult hierin een
neutrale,
bemiddelende rol.
Enthousiast
Aanvankelijk was iedereen volgens Hellinga enthousiast, maar gaandeweg keerde
Vrienden van het Asserbos zich volgens hem tegen de plannen. ‘En ik kan me wel iets
voorstellen bij de argumenten rond de natuurwaarden in het gebied. De praktijk zou echter
kúnnen uitwijzen dat het wel meevalt.’

De ingrepen wat betreft de begroeiing in en rond de vijver vallen volgens Hellinga namelijk
wel mee. ‘De bedoeling is enkel wat struiken en jonge bomen weg te halen om meer
ruimte te maken en op het kleine eiland moet dan het spreekgestoelte terugkomen.’
Beperkt
Hellinga benadrukt dat het de bedoeling is dat de activiteiten tot een minimum beperkt
blijven. ‘Een paar kerkdiensten tussen 15 juli en 15 september, dus buiten het
broedseizoen. Maar het zou ook kunnen dat daar af en toe een kleinschalig optreden
wordt gegeven, met een laag geluidsvolume.’ De Vrienden van het Asserbos wijzen erop
dat daar openluchttheater Tivoli voor is. Hellinga: ‘Tja, daar kan het inderdaad ook.’
En de door de Vrienden gevreesde overlast van bijvoorbeeld hangjongeren, vandalisme
als het spreekgestoelte er eenmaal staat? Hellinga: ‘Er zal alles aan worden gedaan dat te
voorkomen, maar dat valt helaas nooit uit te sluiten.’
Drijvend eilandje
Om watervogels na het ‘verdwijnen’ van hun eiland tegemoet te komen, is het de
bedoeling dat er een nieuw, drijvend eilandje voor terugkomt. ‘Een vlot van oude
boomstammen uit het bos’, aldus Hellinga. ‘Daar kunnen dan waterplanten op groeien.
Want het plaatsen van spreekgestoelte mag niet ten koste gaan van de dieren.’
Hoe nu verder, na het protest van de Vrienden van het Asserbos? Hellinga wacht het af.
De eventuele herplaatsing van een spreekgestoelte – die er volgens de plannen eigenlijk
al had moeten staan – laat voorlopig nog even op zich wachten.
Vergunningen
Hellinga: ‘De offerte hebben we al binnen, maar we zijn nu bezig met de gemeente over
de benodigde vergunningen. Je mag natuurlijk niet zomaar gaan bouwen. En nu de
Vrienden van het Asserbos bezwaar maken, kan het nog wel langer duren. Wat ik ervan
vind? Nou ja, ik vind het wel een mooi project, maar nogmaals: het Drentse Landschap
staat hier neutraal in. We zien wel wat er gaat gebeuren.’

Oude Vijver Asserbos op 17 juni 2022
Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het
Noorden en Asser Courant
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Ook RTV Drenthe kwam dezelfde dag met een bericht hierover.
Hier volgt een gedeelte daaruit.
Wilt u het gehele bericht lezen? Dat kan via de volgende link:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14738513/terugkeer-spreekgestoelte-ongewenstvolgens-vrienden-van-asserbos
'Het is het niet waard’
Dat er maar weinig evenementen gehouden zullen worden, is volgens voorzitter Gerrit
Eerland van de Vrienden van het Asserbos, juist een reden om de plannen te schrappen.
"Het is het niet waard om voor zoveel geld iets op te bouwen waar vervolgens maar
weinig gebruik van wordt gemaakt", zegt Eerland.
Andere bezwaren tegen het plan zijn het risico op vandalisme en gebrek aan goede
parkeerruimte voor bezoekers. "We hebben grote zorgen dat de aanwezigheid van een
spreekgestoelte vandalisme zal aantrekken en pogingen om van de kant van de vijver
naar het eilandje te komen, met alle nadelige gevolgen van dien", aldus de Vrienden van
het Asserbos. Volgens Eerland is er nu al geregeld sprake van hangjeugd bij de vijver.
Theater Tivoli dé plek voor evenementen
Hellinga van het Drentse Landschap denkt daar anders over. "Overal is wel kans op
vernieling. Er zijn altijd wel beren op de weg, maar je moet je niet laten leiden door angst",
aldus de rayonbeheerder.
Volgens de Vrienden van het Asserbos is er al een andere, meer geschikte locatie voor
evenementen in het bos, namelijk buitentheater Tivoli, naast het Duurzaamheidscentrum
en de kinderboerderij. "Het klinkt in eerste instantie misschien sympathiek om oude tijden
te laten herleven en de mogelijkheid te bieden om openlucht kerkdiensten te organiseren,
maar voor deze en andere activiteiten is er een uitstekend alternatief in de vorm van
openluchttheater Tivoli even verderop in het bos", aldus Eerland.
Geen con ict
Hellinga benadrukt dat, hoewel hij zelf enthousiast wordt van het plan, de directie van Het
Drentse Landschap neutraal is in deze kwestie. "We moeten vooral om tafel om de
bezwaren af te wegen en te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen."
Ook Eerland geeft aan dat er geen con ict is, maar sprake is van tegengestelde belangen.
"Het Asserbos kan niet praten, dat doen wij voor het bos. Het is nu afwachten of de
gemeente kiest voor de historie of voor het bos."
De goedkeuring voor de bouw van een spreekgestoelte laat voorlopig nog op zich
wachten. Het Drentse Landschap wacht op een vergunning van de gemeente Assen.
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Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw reactie per email naar:
secretariaat Vereniging Vrienden van het Asserbos: vriendenasserbos@ziggo.nl

website: vriendenasserbos.nl
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Facebook: Vereniging Vrienden van het Asserbos en Omgeving

