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Op 7 januari 2005 werd de Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving
opgericht
Het begin van de Vereniging Vrienden van het Asserbos e.o.
Interview door onze voorziIer Gerrit Eerland met de pioniers van de vereniging
Joke de Grijs en Alex Middelburg
Aan het woord is Joke de Grijs. VijPien jaar geleden de eerste secretaris van het bestuur van de
Vrienden.
In die Qjd was Marius Ipenburg met een groep van GGZ Drenthe bezig in het bos met het
opruimen van rommel als een soort resocialisaQeproject. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo
zijn wij, Theo en ik, samen met de kinderen uit de buurt en van vrienden op woensdagmiddag ook
rommel gaan opruimen in het bos. Je bent lekker buiten met elkaar, het is heel educaQef en goed
voor de bewustwording.
In het Asserbos is toen het idee geboren om een vereniging op te richten die de belangen van het
bos centraal stelt. Alex Middelburg werd voorziIer, Marius Ipenburg penningmeester en ik
secretaris. We hadden een goed contact met de gemeente, vooral met Johan Wessel. Ons iniQaQef
kreeg direct veel respons, veel buurtgenoten meldden zich aan. Aanvankelijk hadden we allerlei
commissies, voor de PR en geschiedenis, maar dat bleek niet werkbaar. We organiseerden
interessante lezingen en excursies.
Belangrijk was onze funcQe als waakhond. Toen er een plan was om appartementen op de plek
van de tennisbanen te bouwen kwamen we in acQe. Ook de ontwikkelingen rond het WZA hielden
we scherp in het oog. Zeer succesvol was onze acQe tegen de komst van een klimpark in het bos.
Eerst leek alles al in kannen en kruiken te zijn. Bij een door het bestuur georganiseerde
voorlichQngsavond met wethouder Langius in de Hertenkamp was het stampvol. Mede hierdoor
ging het klimpark uiteindelijk niet door.
TegelijkerQjd met de oprichQng van de vereniging werd de ijsvereniging opgeheven en werden wij
als Vrienden de hoeder van de ijsbaan.
Het ledenaantal bleef in de loop van de jaren stabiel. De vereniging is nog steeds belangrijk en we
worden als een serieuze gesprekspartner gezien door zowel de gemeente Assen als het WZA en
nu Het Drentse Landschap.

Alex Middelburg was vijPien jaar geleden de eerste voorziIer van de Vrienden en hij geniet nog
steeds van het bos. Hij was ook jarenlang penningmeester van de schaatsvereniging Recrea&eve
IJsvereniging Het Asser Bos.
Van begin af aan vonden we het belangrijk dat de Vrienden rechtspersoonlijkheid zouden hebben
Vandaar dat we een vereniging opgericht hebben, ons lieten inschrijven bij de Kamer van Koophandel
ABI lieten registreren.
Belangrijk naar de gemeente toe, voor de legitimiteit en voor het draagvlak.

Water op de ijsbaan

Na twee droge zomers en te weinig regen in herfst en winter staat er nu genoeg water op de
ijsbaan. Het water in de sloten die de ijsbaan van water moeten voorzien, stond daarvoor te laag.
Daar is juist de laatste dagen verandering in gekomen. De hoosbuien hebben nu voor voldoende
hemelwater gezorgd waardoor de sloten kunnen overlopen in de ijsbaan. En nu de vorst nog.
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Nieuwe afvalbakken
Er zijn op verschillende plaatsen in het
Asserbos hele mooie afvalbakken geplaatst.
Er wordt nog aangebracht welk afval waarin
terecht moet.

De eerste teken zijn gespot
Het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) meldt dat teken nu al acQef zijn vanwege het zachte
winterweer. Normaal gesproken worden ze pas in de loop van maart acQef.
Volgens het KAD zorgen de hoge buitentemperaturen in combinaQe met de zon ervoor dat teken en
nimfen nu al tevoorschijn komen. De hoogste aantallen teken worden alQjd waargenomen in de
periode van april tot en met september.

Secretaris gezocht
Vera Duiker heeP haar funcQe van secretaris helaas moeten neerleggen wegens drukke
werkzaamheden. Onze voormalige secretaris Irma Wijbenga heeP haar oude funcQe Qjdelijk weer
terug genomen. Zij hoopt natuurlijk op een nieuwe aanmelding.
Aanmelden kan per email: vriendenasserbos@ziggo.nl
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