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Het is lang s+l geweest rondom en in het

Asserbos. Zo s0l dat het opviel dat er niets gebeurde.
De gebruikelijke ﬁetsers, wandelaars en joggers
daargelaten, maar geen werkzaamheden. Terwijl er
toch genoeg te doen viel.

Eerst een terugblik
Eind 2018 kreeg Het Drentse Landschap (HDL) van de
gemeente Assen een beschikking in het kader van de
subsidieregeling Bos- en Natuurgebieden Assen en
het Duurzaamheidscentrum Assen. Hierin is
vastgelegd dat HDL de komende jaren de inhoudelijke aansturing en coördina0e van het beheer
van de Asser natuurgebieden voor haar rekening neemt. De gemeente blijM verantwoordelijk voor
de uitvoering, planning en alloca0e van middelen. Dit vergt onderlinge afstemming in beleid en
uitvoering. Een nieuwe situa0e voor HDL dat normaal gesproken de bos- en natuurgebieden in
eigen beheer heeM.
Het jaar 2019 was vooral gevuld met veldonderzoek en inventarisa0e die de basis vormen voor een
beheerplan. Tijdens de jaarvergadering van onze vereniging in 2019 heeM HDL een presenta0e
gegeven. Daarna bleef het geruime 0jd s0l.
Inmiddels heeM het Asserbos te maken met een fors achterstallig onderhoud dat alleen maar
groter is geworden. Daarom hebben Theo de Grijs en Irma Wijbenga in maart van dit jaar een goed
en construc0ef overleg gevoerd met HDL over de voortgang van de plannen voor de lange termijn,
maar ook over de knelpunten die op korte termijn moeten worden opgelost.
De Vrienden van het Asserbos hebben druk uitgeoefend om in ieder geval het achterstallig
onderhoud direct aan te pakken en aangedrongen op een beleidsplan.
Perioden van extreme droogte worden afgewisseld met
hevige regenval. Het is op dit ogenblik niet voor te stellen,
maar op het moment van overleg stonden er paden onder
water. Doordat die paden oplopende randen hebben kan het
water niet afvloeien naar de greppels en sloten. Duikers zijn
dichtgeslibd. Paden zijn overwoekerd, er ligt heel veel dood
hout en ook wat de lanenstructuur betreM moeten er keuzes
worden gemaakt over het al dan niet kappen van oude
bomen en over herplant.
Ook het waterbeheer is een
laag water bij Oude Vijver
punt van overleg. Daar zijn
het Waterschap, de gemeente
en HDL de par0jen. Hier is afstemming van belang en moet het
duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen.

JAARWERKPLAN

Inmiddels ligt er een Jaarwerkplan 2020-2021 van het HDL,
waarin ook onze beheervisie is verwerkt. Eind juni wandelt een
delega0e van het bestuur van de Vrienden met HDL door het
bos om dit Jaarwerkplan te
bespreken en de prioriteiten te
benoemen.

Beschuit met muisjes
Het kerkuilenechtpaar in de nok van de kinderboerderij heeM drie
gezonde jongen voortgebracht. Ze zijn even uit het nest gehaald
om geringd te worden door de kerkuilenwerkgroep Drenthe en
daarna werden ze snel weer terug gezet.
foto Duurzaamheidscentrum

De kinderboerderij De Hofstede
wordt momenteel omgebouwd tot
stadsboerderij.

Het grondgebied is uitgebreid.

De nieuwe kapschuur is bijna klaar.

Op het terrein van het Wilhelminaziekenhuis (1)

Naast alle bedrijvigheid rond het coronavirus gebeuren er ook nog
andere dingen rond het ziekenhuis. Zo zijn er op het ziekenhuisterrein
aan eikenbomen twin0g nestkastjes opgehangen voor koolmezen en
pimpelmezen.
Koolmezen en pimpelmezen zijn de natuurlijke bestrijders van de
eikenprocessierups. De meesjes 0kken de haren van de rups af en
eten hem daarna op.
Verder hangen er nu drie nestkastjes voor boomkruipers en twee voor
roodborstjes.

VijMien jaar geleden waren er mensen die vonden dat dit Asserbos in
vele opzichten te weinig aandacht kreeg. Daarom rich]en zij de
vereniging Vrienden van het Asserbos op. En een vereniging heeM een
bestuur nodig. Een ac0ef bestuur en met een sterke betrokkenheid bij
het Asserbos en omgeving! Door deze inzet en betrokkenheid hebben
we ervaren dat men naar ons luistert en men ons betrekt bij zaken het
bos aangaande.
Helaas vertrekken bestuursleden om wat voor reden dan ook. Taken
binnen het bestuur moeten 0jdelijk worden overgenomen en
ondertussen wordt er gezocht naar een persoon die zich betrokken voelt bij het bos en de
doelstelling van onze vereniging.
En dat is nu ook het geval:

wij zoeken naar iemand die de taak van secretaris op zich wil nemen.
Indien je dit aanspreekt en/of nadere inlich0ngen wilt hebben dan kun je je contact maken met
het bestuur via onze email: vriendenasserbos@ziggo.nl

Op het terrein van het Wilhelminaziekenhuis (2)

Deze foto laat een gedeelte van de tuin zien dat achter het Wilhelmina Ziekenhuis ligt. Vroeger
maakte het deel uit van Port Natal en daarvoor was het een onderdeel van de tuin van de Eerste
Steen aan de overkant van de Beilerstraat. Het gebouwtje noemt men het Theehuisje en heeM
waarschijnlijk ook deze func0e gehad. De oorspronkelijke tuin was ontworpen door de
Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard.
Hij was toenter0jd, zo rond 1800, een zeer bekende tuinarchitect die nauw verbonden was met
Assen.
Nu bestaan er plannen om het park zoveel mogelijk te herstellen. Zover wij weten zal dit door
Landschapsbeheer Drenthe waarschijnlijk dit jaar nog gebeuren. We hebben Landschapsbeheer
gevraagd naar meer informa0e omtrent dit project maar daar hebben we nog geen reac0e op
ontvangen.

INGEZONDEN
De Noorderbegraafplaats
In de groene oase die het Asserbos vormt in het
centrum van de stad, bevindt zich de oudste
algemene begraafplaats van Assen die in 1823 in
gebruik genomen werd. Daar liggen veel
notabelen die hun stempel gedrukt hebben op
het 19e en 20e eeuwse leven in Assen en de
provincie Drenthe.
Er zijn graven met liggende en staande zerken, al
of niet met groenbeplan0ng, sommige met grint
gedekt, vlakke steen, met hek of kecng er omheen.
Een jaar of 5 geleden constateerden enkele bezoekers dat de begroeiing zo overdadig was dat
veel graven en namen onzichtbaar waren geworden
Er kwam een oproep voor vrijwilligers om hier iets aan te doen.
De S0ch0ng Noorderbegraafplaats Assen werd opgericht .
Er
vormde zich groepen: de Zwartververs, die zich bezig houdt met hekken schuren, repareren en
verven, maar ze metselen ook steunmuurtjes onder zerken. Bele]eraars renoveren gegevens op
zerken en Groenwerkers verwijderen overdadig groen, snoeien, dunnen uit, planten waar nodig;
werken grint bij. Deze groep kreeg de naam Juﬀertjes in het Groen, kortweg Groenjuﬀers, gesteund
door Ridders in het Groen.
In de loop van de jaren is het een heerlijke plek van rust
geworden vlakbij het levendige stadshart. Een of meerdere
dagdelen per week zijn er werkers op de Noorder te vinden.
Vaak zijn het mensen die na een verhuizing van het
pla]eland of huis met grote tuin hun contact met een stukje
groen missen en hier de frisse lucht weer vinden, het
tuinwerk.
Kom een keertje rondlopen, ook door de week zijn
regelma0g bele]eraars, zwartververs en anderen aan het
werk. Maak een praatje. Lijkt het u iets om onze groep te
komen versterken? Naar welk onderdeel gaat uw interesse
uit? Op zaterdagmorgen zijn er de meeste vrijwilligers, staat
de koﬃe/thee klaar en proeM u de precge sfeer in de
groep.
uw reac0e graag secretariaat: : mw A.Tap-Panjer,
tel06-5157 4376, email alypanjer@gmail.com

Tot slot
Reac0es, vragen, sugges0es en/of opmerkingen kunt u per email opsturen naar:
vriendenasserbos@ziggo.nl
verder vindt u ons op
website: vriendenasserbos.nl
en
facebook: Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving

VERZOEK

