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Geen ijsvloer in het Asserbos door klimaatverandering 

Liefhebbers die kort 
geleden wilden 
schaatsen op de ijsbaan 
in het Asserbos, kwamen 
bedrogen uit. Op de plek 
waar vroeger de ijsbaan 
van IJsclub Voorwaarts 
was te vinden en in een 
ver verleden driemaal 
een Nederlands 
Kampioenschap werd 
verreden, was nu geen 

millimeter ijs te vinden. Alleen hard bevroren gras, een groene weide zoals de rest van het 
jaar. Voor het eerst kon hier tijdens een vorstperiode niet geschaatst worden. 
Hoe dat kan? Welnu, het is te droog. 'We hebben te maken met een beekdal. Als het niet 
regent, dan houdt het op', zegt rayonbeheerder Joop Hellinga van stichting Het Drentse 
Landschap. Hij kreeg afgelopen week een paar de keer de vraag waar de ijsbaan in het 
Asserbos, gelegen tussen zorgcentrum De Boshof en het clubgebouw van scoutinggroep 
De Zwervers, was gebleven. 

Telkens gaf hij hetzelfde antwoord. 'Het is een kwestie van klimaatverandering.' Normaal 
gesproken is het Asserbos rond deze periode als een spons volgezogen met al het 
regenwater dat in de herfst is gevallen. Als er dan vorst is voorspeld, dan zet Het Drentse 
Landschap de schuiven open om het weiland vol te laten lopen. 

‘Daar ligt het niet aan, zegt Hellinga. 'We hebben niets anders gedaan dan anders. De 
schuiven staan open, maar er is te weinig water. Dat kun je zien aan de bovengrond, die is 
nog altijd kurkdroog. Dat is echt een probleem aan het worden met het oog op komende 
zomer.' Om droogteproblemen op te lossen, is in overleg met de stadsecoloog bekeken of 
het mogelijk is om water uit de Drentse Hoofdvaart in de Bosbeek te laten stromen. 
Regenwater is schoon in tegenstelling tot het water in de Hoofdvaart. Dat water zal dan 
onder strenge controle moeten staan. Tevens zal een overloop gemaakt moeten worden 
zodat het water uit westelijke deel ook op het weiland stroomt. Een grotere kans op 
schaatsplezier zou dan mooi meegenomen zijn. 

Maar of dat idee kans van slagen heeft? 'Water uit de Hoofdvaart voldoet dus niet aan de 
waterrichtlijn voor het Asserbos. Een idee zou een helofytenfilter(1) zijn, oftewel een 
natuurlijk filter van riet. Maar dan moet je een heel project optuigen. Dan ben je jaren 
verder.' Met de steeds langere periodes van droogte kan het volgens Hellinga weleens 
gedaan zijn met het schaatsplezier in het Asserbos. “Het moet eerst een tijd veel gaan 
regenen. En dan moet de vorst weer komen. De laatste jaren valt dat tegen.' 

foto: Theo de Grijs  

bron: gedeelten zijn overgenomen uit het Dagblad van het Noorden en toelichting van 
Joop Hellinga, Het Drentse Landschap 



(1) Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater 
zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu.                                                                                

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter 

Beuk omgezaagd 
Even voorbij het witte bruggetje van de Beilerstraat 
zien we helaas een restant in stervorm liggen daar 
waar eerst een Beuk stond 
foto: Joke de Grijs 

Oproep 
Op de website van de vereniging en op Facebook worden altijd foto’s 
geplaatst die op “ooghoogte” genomen zijn.  

Het bestuur lijkt het een leuk idee om ook foto’s van grotere hoogte te 
laten maken en die te gebruiken. 

Daarvoor hebben we een drone met camera nodig. 

Wie van u heeft een drone of kent iemand met een drone, die luchtfoto's 
kan maken van het Asserbos? 

Uw reactie kunt u sturen naar: vriendenasserbos@ziggo.nl 

Boswerkzaamheden door vrijwilligers Asserbos. 
In de afgelopen weken is er veel onderhoud gepleegd in het 
Asserbos. Er zijn op enkele plaatsen nieuwe buizen 
geplaatst zodat het regenwater beter weg loopt en niet op 
die paden blijft staan. Er is ook een nieuwe brug geplaatst. 
Sommige sloten zijn geschoond. En de vijver op het oude 
gasfabriekterrein is uitgebaggerd. 

Onder leiding van Het Drentse Landschap heeft de groep 
vrijwilligers verder gewerkt op de oude ijsbaan. Er was teveel 
opslag. Nu dit is opgeschoond, is er weer meer ruimte om te 
schaatsen. Nu maar hopen op water en  koud weer. 

Op de Europaweg-Zuid rijd je over wezels      

Onder de Europaweg Zuid ligt een faunatunnel. Deze tunnel verbindt het Asserbos met het 
Twijfelveld. Een mooi stukje natuur binnen de gemeente Assen waar het Witterdiep 

doorheen stroomt. Er lopen schotse Hooglanders om het veld te 
begrazen.  

Door de aanwezigheid van het bosje, het beekje en de runderen stikt 
het daar van allerlei dieren.  Het is belangrijk dat deze dieren kunnen 
foerageren in het Asserbos. Daarom heeft de vrijwilligersgroep van 
het Asserbos onder leiding van Het Drentse Landschap kort geleden 
de faunatunnel weer vrij gemaakt van allerlei opslag. Nu kunnen o.a. 
wezels, steenmarters, vossen, egels, bosmuizen en spitsmuizen 
heen en terug kruipen zonder plat gereden te worden door de auto’s. 

Met dank aan Robert Bergman, vrijwilliger Het Drentse Landschap 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filtratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofyt


Activiteiten 
Een van zaken die het bestuur van de vereniging ondernam was het organiseren van 
activiteiten. Dit heeft een tijd stil gelegen door allerlei redenen.     
Maar nu zijn we van plan dit weer op te pakken        
In de volgende Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

Soroptimisten Assen vierde haar 75 jarig bestaan met het planten van 
75 bomen in het Asserbos 

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie en het leven 
van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. In Assen bestaan 
de Soroptimisten 75 jaar en daarom werden er op 5 november 2022, 
natuurwerkdag, begeleid door een vriendelijke zon, in het Asserbos 
75 nieuwe boompjes geplant. Dit was, in samenwerking met Het 
Drentse Landschap, een mooie “handen uit de mouwen“ actie om 
een aangetast deel van het bos te revitaliseren. In plaats van dennen 
die de droogte en de aanval van de letterzetterkever niet hadden 
overleefd, staan er nu weer frisse jonge boompjes van lijsterbes, 

vlier, ruwe berk, hazelaar en meidoorn. Meer biodiversiteit en beter voor de leefomgeving 
van planten en dieren. Als toegift is er bij de kinderboerderij een beleefbosje aangeplant 
met walnoot, tamme kastanje, grove den, rode kornoelje, kamperfoelie en andere 
boompjes. 

Wereldwijd vieren Soroptimisten hun 100-jarig bestaan met het thema ‘Planting trees for a 
brilliant future’. Dit thema legt een link met de oprichting van de eerste Soroptimistclub in 
1921 in Oakland, Californië. Zij beschermden 100 jaar geleden al, de gigantische 
sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt, de 
Soroptimistclub lobbyde succesvol met als resultaat dat een groot deel van het bos 
beschermd werd en nog steeds bestaat. 

De invulling van het thema, in Nederland onder de naam ‘#100xTrees4Life’, gaat veel 
verder. Ook in Ghana worden ook bomen geplant. Passend bij de doelstelling van het 
Soroptimisme, wordt er geld ingezameld om de positie van vrouwen en meisjes in Noord 
Ghana te verbeteren. Er worden bosjes aangeplant en vrouwen worden getraind en 
opgeleid tot groenondernemers. In Ghana wordt onder meer de Karitéboom geplant. Van 
de noten van deze boom wordt sheabutter gemaakt, wat onder meer verwerkt wordt in 
zeep. Daarom was er bij het Duurzaamheidscentrum (DCA) in het Asserbos een verkoop 
tafel ingericht met deze puur natuurlijke zeep gemaakt van shea butter, olijfolie en kruiden, 
een gouden greep. De opbrengst is voor het project in Ghana. Vele bezoekers waren deze 
zaterdag geïnteresseerd en met de koop van een fijn product maakten zij de wereld weer 
een beetje mooier; vrouwen krijgen een betere toekomst én het land wordt leefbaarder 
door mee te bouwen aan de Great Green Wall. Bomen helpen de aarde te koelen en door 
heel veel bomen te planten hier en in Ghana planten we een duurzame toekomst. Voor 
meer informatie zie https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/. 
En de zeepverkoop in het Asserbos gemist, niet getreurd. Want via de webshop van SI 
club Assen kan dit besteld worden https://www.soroptimist.nl/assen/webwinkel/ 
Luc Ybema, SI club Assen, Heleen van Bruggen, Unie van Soroptimisten 

=============		

Wilt	u	reageren?	Stuur	dan	uw	reac2e	per	email	naar:	

secretariaat Vereniging Vrienden van het Asserbos: vriendenasserbos@ziggo.nl 
website: vriendenasserbos.nl 

Facebook: Vereniging Vrienden van het Asserbos en Omgeving
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