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Groot onderhoud in het Asserbos
Stichting Het Drentse Landschap en de
Gemeente Assen beginnen medio augustus met
een veelomvattende onderhoudsronde in het
Asserbos. Dit is besproken met de Vrienden van
het Asserbos. U heeft daarover in voorgaande
Nieuwsbrieven kunnen lezen. Het meest in het
oog lopend is het kappen van de vele door de
letterkever aangetaste bomen. Het gaat hierbij
om bosvakken met fijnspar. Speciale aandacht is
er voor deze keversoort die vanwege de droogte
van afgelopen jaren met name fijnsparren
aantast. Was eerst het plan om bepaalde vakken
aan te pakken, inmiddels is duidelijk dat de
situatie zo ernstig is dat alle aangetaste sparren
moeten worden neergehaald. Vanaf half augustus
kunt u op de aangetaste bomen oranje stippen
zien.
Tevens zullen overhangende takken en dood hout
worden weggehaald
Volgens Joop Hellinga van Het Drentse
Landschap kan de letterzetter, wanneer dit niet
wordt aangepakt, door de aanhoudende droogte
steeds verder oprukken en kunnen uiteindelijk
alle sparren verdwijnen. "De meeste fijnsparren
zullen we er nu uit moeten halen. We proberen
nog wel een paar te laten staan. Maar blokken in
het bos met alleen sparren ga je niet meer zien. Het is het einde van de monocultuur.
Met een toekomstbestendig bos moet je toch toe naar een gemengd bosgebied. Want
behalve de letterzetter die sparren aantast, heb je veel meer ziekten zoals ook de
estaksterfte. Je moet dus gevarieerde bomen hebben".Herplant na het kappen van de
fijnsparren is volgens Hellinga trouwens niet meteen aan de orde. "Meestal komt er
automatisch weer wat op, want het bos is één grote zaadbank. Dus volop kans voor
jonge boompjes. Maar is dat niet het geval, dan gaan we bijplanten.”
“De letterzetter komt vooral voor op sparren, in het bijzonder op de fijnspar, maar kan
ook de lariks, duoglasspar, weymouthden, de zwarte den en gewone zilverspar
aantasten. De boom kan door harsvorming insecten weren, maar is deze verzwakt door
schade of omgevallen tijdens een storm, dan is dit niet meer voldoende en kan de boom
al door enkele kevers gekoloniseerd worden. Deze verzwakte bomen worden in eerste

instantie bezocht door mannelijke kevers. Deze zoeken op de schors naar een geschikte
plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint hij een paringskamer te
graven en als deze klaar is begint hij een chemische stof uit te scheiden waarvan de
lucht de vrouwtjeskever moet lokken. Een mannetje paart met twee tot drie vrouwtjes
waarna deze verder graven onder de schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt
het vrouwtje tientallen eitjes. De larven die daaruit komen eten dwars op de
moedergang, wat het karakteristieke patroon veroorzaakt. Als de larven volgroeid zijn,
verpoppen ze zich en na circa zes weken vanaf eiafzetting komen de kevers uit de
poppen, boren ze zich naar buiten en vliegen uit naar een volgende boom. Dan begint
de tweede cyclus. In de noordelijke streken overwinteren de larven van deze tweede
lichting onder schors of bij de wortels van de boom. In warmere streken kan de derde
generatie overwinteren. Op deze manier kan de letterzetter bij droog, warm en windstil
weer zich redelijk snel vermeerderen. Bij gebrek aan verzwakte bomen of bij een
massale uitbraak kunnen dan ook gezonde bomen aangetast worden. Om een gezonde
boom succesvol aan te vallen zijn ongeveer 4000 tot 6000 letterzetters nodig. De boom
kleurt dan geleidelijk bruin bij gebrek aan voedingstoffen en sterft af. In landen als
Zweden en Canada is de letterzetter een groot probleem onder boseigenaren. In
Zweden liep van 2011 tot 2013 een onderzoek om met honden de letterzetter op te
sporen om op die manier de verspreiding te reduceren. “ Bron: Wikipedia

Wat gaat er binnenkort verder gebeuren?Opruiming van beuken.
Opruiming van dode beuken
De drie omgewaaide en afgeknapte beuken in de laan tussen de parkeerplaats bij de
Nieuwe Vijver naar de Beilerstraat, even ten zuiden van Sportlaan worden opgeruimd.
Een rij naaldbomen wordt verwijderd, takken gaan minimaal tien meter het bos in en
stobben die de zichtas belemmeren, worden opgeruimd. Beuken worden herplant zodat
de lanenstructuur weer hersteld is.
Dood hout dat te dicht bij de paden ligt, wordt verder het bos in gewerkt en komt
standaard vijf tot tien meter in het bos te liggen.
Dood hout in bomen boven en langs alle (fiets)paden wordt deze herfst aangepakt.

Aanpak sloten en greppels.
Begin september worden sloten en
greppels geschoond, duikers en
buizen schoongemaakt en
bezinkgaten voor de buizen
aangelegd.

De heemtuin.
Het is het plan om jaarlijks de
Heemtuin tweemaal te maaien en
het maaisel af te voeren, zodat
deze bijzondere biotoop met o.a.
orchideeën, bewaard blijft.

Tenslotte.
Ook het waterbeheer heeft de aandacht. Daarover berichten we u in een volgende
Nieuwsbrief.

Vrijwilligers gevraagd
Bij dit alles kan Het Drentse Landschap met de
Gemeente Assen wel wat hulp gebruiken. Zij
zouden graag een beheer-vrijwlligersgroep
opzetten. Deze groep kan zich bezig houden
met allerlei voorkomende klussen. Te denken
valt dan aan het onderhoud van paden, het
snoeien en het maaien met lichte elektrische
trimmers (de gemeente doet het zwaardere
werk), het onderhouden van bankjes e.d.
Dus, bent u graag samen met anderen buiten bezig en draagt u het Asserbos een warm
hart toe, dan kunt u zich opgeven bij vriendenasserbos@ziggo.nl

Een nieuwe secretaris
De Vrienden van het Asserbos krijgen na de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering een nieuwe secretaris, Nico van de Merbel.
Hij zal in die vergadering worden voorgesteld en in de volgende
Nieuwsbrief zichzelf voorstellen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Noteert u alvast de datum voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering: woensdag 28
oktober om 19.30 uur. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging.

Excursie Beekdalwandeling
Johan Wessels neemt u tijdens een wandeling mee langs de Bosbeek en de Nijlandsloop.
Er zijn de afgelopen tijd heel wat aanpassingen aangebracht in dit beekstelsel. Van het
begin van de wandeling bij het Scoutinggebouw lopen we via de Bosbeek, het Wilhelmina
Ziekenhuis en het GGZ-terrein naar het Deurzerdiep. De terugweg gaat via de
Sparrenlaan. Johan Wessels is een boeiend verteller, dus het wordt gegarandeerd een
aangename en leerzame ochtend.
U houdt droge voeten, de wandeling gaat namelijk over (semi) verharde paden.
De excursie verloopt volgens de Corona regelgeving: we houden 1,5 meter afstand tot
elkaar.
Datum: zaterdag 19 september
Tijd: 10.00 uur
Vertrek: vanaf het Scoutinggebouw Asserbos
Maximaal aantal deelnemers: 15
Opgave alleen per email: vriendenasserbos@ziggo.nl
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