december 2021
Van de voorzitter
Zoals al aangekondigd in de laatste nieuwsbrief bijgaand de
jaarstukken van onze vereniging. Evenals vorig jaar bent u in de
gelegenheid om er via digitale weg uw eventuele commentaar op te
leveren. De reden is u bekend.
Uw eventuele opmerkingen kunt u bij voorkeur binnen 14 dagen
richten aan de secretaris van onze vereniging, Nico van de Merbel.
Rest mij u ondanks alle coronaperikelen prettige feestdagen en een
voorspoedig 2022 te wensen. Blijf gezond. En wandel af en toe eens
(vaker) in het bos!
Gerrit Eerland
Jaarverslag Vrienden van het Asserbos 2020 - 2021
Algemeen
Vanwege de Coronacrisis was het afgelopen seizoen anders dan anders. Veel
activiteiten, zoals excursies en de algemene ledenvergadering, konden niet
doorgaan en ook het bestuur heeft noodgedwongen veel via videoverbinding
vergaderd. We hopen begin 2022 weer een bijeenkomst voor de leden te kunnen
organiseren.
Aan het 15-jarig bestaan van de vereniging in 2020 kon om dezelfde reden weinig
aandacht worden besteed. Als jubileumgeschenk is namens onze vereniging een
bankje geplaatst aan de rand van het bos. Door vandalisme is herstel inmiddels
helaas alweer nodig en in gang gezet.
Ledental
Op 1 december 2021 was het ledental van de vereniging 248
(+22) in vergelijking met een jaar geleden.
ANBI
De Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is sinds 2005
een ANBI: Algemene Nut Beogende Instelling.
Bestuursleden
Gerrit Eerland (voorzitter)
Nico van de Merbel (secretaris)
Folkert van der Meer (penningmeester)
Irma Wijbenga (algemeen lid en PR)
Theo de Grijs (algemeen lid en PR)
Coby Palmbergen (algemeen lid)

Werkzaamheden in het bos
Voor bezoekers van het Asserbos was het één van de meest in het oog vallende
activiteiten en punten van zorg dit seizoen: het kappen van vele, door de letterzetter
aangetaste bomen, vooral jnspar.
Al met al gingen behoorlijke stukken bos tegen de vlakte en bood het bos
op sommige plekken een kaalgeslagen indruk. De vereniging heeft in deze periode
steeds contact onderhouden met de gemeente en Het Drentse Landschap (HDL)
en hierover de leden ook geïnformeerd via de nieuwsbrief, de Facebook-pagina
en de website.
Ondanks enige vertraging vanwege weersomstandigheden is al het gekapte hout
inmiddels afgevoerd en zijn de paden grotendeels
hersteld.
Op de natuurwerkdag van 6 november zijn
door gemeente, HDL en vele vrijwilligers weer enkele honderden nieuwe bomen
aangeplant ter vervanging van het gekapte hout.
Ter verbetering van de waterhuishouding is verder een stuw geplaatst bij de ijsbaan.
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan (achterstallig) bosonderhoud door het
verwijderen van dode takken en het
opschonen van sloten. Hierbij blijft de kwaliteit van de wandelpaden, die soms
nauwelijks begaanbaar zijn vanwege begroeiing en water, een punt van aandacht.
Daarnaast behoeft ook het dichtgroeien van het doorgetrokken gedeelte van de beek,
direct ten oosten van het bos, nog aandacht.
Beheervrijwilligersgroep
Sinds kort heeft HDL samen met de gemeente en met behulp van onze vereniging
een beheervrijwilligersgroep opgezet. Deze groep houdt zich bezig met allerlei
kleinschalige klussen in het bos, ter ondersteuning van het reguliere onderhoud.
Website
De gedateerde en inmiddels ook onveilige geworden website van de vereniging,
www.vriendenasserbos.nl, is het afgelopen seizoen grondig gemoderniseerd en kan
weer jaren mee. De website bevat algemene informatie over de vereniging, haar visie
op het beheer van het bos, allerlei wetenswaardigheden, een archief met relevante
stukken en links naar gerelateerde websites. Een bezoek van onze site wordt van
harte aanbevolen!
Vuurwerkverbod
De vereniging is in contact met de gemeente om het Asserbos en de aangrenzende
hertenkamp o cieel aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Zowel voor de
jaarwisseling 2020 - 21 als straks voor 2021 - 22 is dit vanwege een algemeen
vuurwerkverbod niet direct urgent, maar het initiatief wordt doorgezet voor
de komende jaren.
Diversen
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Afgelopen winter was de ijsbaan in het bos geruime tijd toegankelijk voor schaatsers
en andere liefhebbers van winterpret. Het was mooi te zien dat er door zo velen
gebruik gemaakt werd van de ijsbaan en genoten werd van het winterweer.

Namens onze vereniging zijn scheppen en sneeuwschuivers ter beschikking gesteld,
die goed werden gebruikt om een mooie baan te vegen.
De vereniging is betrokken bij een initiatief voor een reconstructie van de Oude
Vijver, waarbij op het eilandje midden in het water zoals oorspronkelijk ook weer een
spreekgestoelte is voorzien. Overleg hierover is gaande en we zullen de leden op de
hoogte houden via nieuwsbrief en website.
Ook zijn gesprekken met onze vereniging gaande over de inrichting van een stukje
bos bij de stadsboerderij, tegenover het duurzaamheidscentrum, tot een zogenaamd
beleefbosje. Het betreft een langgerekte strook van ongeveer 100 m2 waarop een
deel van de naaldbomen is gekapt vanwege de letterzetter. Het doel is dit perceel in
te richten om jong en oud op een speelse manier kennis te laten maken met de
geschiedenis van het bos, de ora en fauna en het thema duurzaamheid. Uiteraard
houden we u op de hoogte van de vorderingen.
Het nancieel overzicht
Dit overzicht kunt u vinden op onze website vriendenasserbos.nl/Archief/ nancieel
verslag.
Binnen de kascommissie treed het lid Wiebe Nauta af. Voor volgend jaar zoekt de
penningmeester een nieuw lid voor de kascommissie.
U kunt zich aanmelden via vriendenasserbos@ziggo.nl
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Tot slot
Wenst het bestuur u prettige feestdagen.

