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Voortgang werkzaamheden Asserbos
Wanneer de werkzaamheden in het Asserbos zullen zijn afgerond is nog onduidelijk.
Het opruimen van de gevolgen van de kap , eind ’20 - begin ’21 werd regelmatig
onderbroken door de
weersomstandigheden. Was het
eerst de vorst waardoor men niet
aan het werk kon, de regenval in
het vroege voorjaar belette niet
alleen het werk, maar ook het
wandelen.
Ondertussen zijn de grote
stammen opgehaald.
Zoals u mogelijk hebt ervaren
liggen sommige paden hierdoor
in het bos er nog minder goed bij
door de zware machines die er
gereden hebben. Vooral na een
inke regenbui zijn deze slecht
begaanbaar. Zodra de
omstandigheden het toelaten gaat de aannemer aan de slag. (bij te natte
omstandigheden vernielt hij alleen maar meer…).
Er zal gekeken worden naar de
doorgang van het water in vooral het
laagste deel van het bos (ijsbaan en
omgeving) van de slootjes. Verder zal
getracht worden om er voor te
zorgen dat de doorgang beter vrij
wordt gehouden. Gelet op de hevige
regenval blijkt dat de afvoer rondom
de Scouting en de IJsbaan nogal te
wensen overlaat. Ook dit krijgt de
nodige aandacht en zal verbeterd
worden.

De letterzetter. Dit beestje is nog lang niet verslagen wat blijkt uit het feit dat de
aantasting van de bomen ondanks de grote kap gewoon door is gegaan, wat op
bepaalde plaatsen in het bos te zien is. Men wacht af wat het gevolg deze zomer hier
van zal zijn. Waarschijnlijk zullen de aangetaste bomen ook weer gekapt moeten
worden. Maar ook heeft men plannen om nog dit jaar op de open ruimtes bomen te
planten naast hetgeen er vanzelf zal opkomen. En tevens de gaten in de lanen weer
aan te planten.
De bosbeheerder Het Drentse Landschap gaat in overleg met de gemeente Assen om
te bepalen wat de juiste aanpak m.b.t. bosbeheer in de komende jaren zal zijn.
Afhankelijk van dit overleg zal worden gekeken of en hoe deze winter het
bosonderhoud plaats gaat vinden in het middendeel (tussen Touwslagerslaan en
Hoofdlaan).

Afval rapen
Zwerfafval bestaat vaak uit blikjes en plastic esjes. Ook
papieren zakdoekjes vind je vaak langs wandel- en
etspaden terug en niet te vergeten de mondkapjes. In het
Duurzaamheidscentrum zijn handige grijpertjes te leen voor
diegenen die afval willen rapen in het bos. Hier is veel vraag
naar en nu het DCA weer open is kunt u aan de slag.

Beleefbos
Nu de herinrichting van de stadsboerderij Asserbos tegenover het
Duurzaamheidscentrum zo goed als klaar is, doet zich de vraag voor hoe de
langgerekte strook bos naast de stadsboerderij kan worden ingericht. Het betreft een
strook van ongeveer honderd vierkante meter die nu geen functie heeft, maar wel
kansen biedt. Op dit stukje grond staan sparren en dennenbomen. Een deel daarvan
is in het najaar van 2020 gekapt vanwege de letterzetter die in de aangetaste bomen
voorkwam. De bosstrook valt binnen de verplaatste hekken rondom de
stadsboerderij. Een mooie plek om bij de stadsboerderij te betrekken. Een aantal van
de vijf thema’s van het Duurzaamheidscentrum zou hier goed benadrukt kunnen
worden. Het gaat dan om een “gezonde en duurzame leefstijl”, “groene leefbaarheid
en natuur” en als laatste “water en klimaat”. Tot slot wil men graag op deze plek jong
en oud verbinden en informeren.
Begin 2021 werden in een eerste bijeenkomst van de projectgroep Beleefbos
Asserbos alle wensen geïnventariseerd. Een aantal scenario’s werd besproken. Dat
resulteerde tijdens de tweede bijeenkomst van de projectgroep in een gecombineerd
nieuw scenario, een ecologische voetafdruk. Alle projectgroepsleden waren het eens
dat dit scenario verder uitgewerkt moest worden. Ook de Vrienden van het Asserbos
zijn betrokken bij de projectgroep. U hoort hier binnenkort meer over.
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Jongeren van RENN4 zijn bezig om de dode takken die vrij kwamen bij het snoeiwerk
deze winter en langs de paden liggen, verder het bos in te werken.

Vandalisme
Er werden in het bos op verschillende
locaties brandjes gesticht en ook lag het bij
de Oude Vijver en omgeving bezaaid met
kledingstukken die waarschijnlijk uit de
grote kledingbak komen die aan de
Beilerstraat staat. Bij de Nieuwe Vijver
wordt hoogstwaarschijnlijk drugs gedeald
gezien het afval wat daar ligt. Het Drentse
Landschap heeft sterk aangedrongen op
meer handhaving en vooral ook op de
zichtbaarheid ervan.
foto’s Sacha Gans

De Brede orchis
(Dactylorhiza majalis)
Ze staan weer in de Heemtuin en vooral rondom
de Nieuwe Vijver zijn ze in groten getale te
vinden: de Brede orchis.

In oude glorie hersteld
De laatste werkzaamheden aan de Roodbaardtuin aan de Beilerstraat, aan de
achterkant van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, zijn afgerond en de tuin van de
beroemde tuinarchitect is weer in ere hersteld. Het is nu helemaal open, er is uitzicht
op het huis De Eerste Steen en dat geeft een heel erg mooi perspectief,
Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851) woonde in zijn jonge jaren in Assen en was een
beroemde tuinarchitect. Hij ontwierp in het begin van de negentiende eeuw ruim
vijftig parken en tuinen. Kenmerkend is de romantische stijl: slingerende paadjes en
ronde vormen, voor die tijd ongebruikelijk. Met het oprukken van de stad is er in en
om de tuin veel veranderd, maar een deel van de tuin was nog aanwezig, waaronder
ook het witte theehuis. Het was alleen nauwelijks zichtbaar en herkenbaar.

Landschapsbeheer Drenthe, het WZA en de gemeente Assen namen het initiatief om
de tuin te herstellen, in samenwerking met NoorderErf en Roodbaardkenner Els van
der Laan. Het werk werd uitgevoerd door een hoveniersbedrijf.
Ze werden daarbij geholpen door een groep van vrijwilligers. Er zijn diverse bankjes
geplaatst, een wandelpad met bochten en cirkels ligt er al, er wordt al veel gewandeld
en het geheel wordt alleen nog maar mooier en kleurrijker. De biodiversiteit krijgt
een impuls met het planten van lindes, een berk en eiken en veel inheemse struikjes
die er goed passen. De woekerende planten zijn weggehaald, zodat er meer lichtinval
en openheid is ontstaan. Zo kunnen de plantensoorten die er groeiden weer
spontaan opkomen. De bosanemonen en de eerste lelietjes van dalen bloeien al.

Ondertussen is de stobbenpoort in de Roodbaardtuin ook klaar. Hierbij is afvalhout
uit de tuin gebruikt. Het is een veilige plek voor vogels om zich te verschuilen of
nesten te bouwen.

Toegang tot de Johan Ho aan afgesloten
Een lang gekoesterde wens van wandelaars
is in vervulling gegaan. Er staat een paaltje
midden op de Johan Ho aan zodat je niet
meer met de auto vanaf de Beilerstraat het
bos in kunt of in het bos kunt parkeren bij
de scouting en de ijsbaan.

Vrijwilligers aan het werk in het Asserbos
De vrijwilligers die zich een tijd geleden hebben aangemeld om aan de slag te gaan in
het Asserbos hebben, door de Corona, lang moeten wachten om te kunnen beginnen.
Eindelijk is het zover. Ze hebben een uitnodiging gekregen van Het Drentse
Landschap om binnenkort kennis en afspraken met elkaar te maken. Gezien de
huidige toestand van het Asserbos is er voldoende voor hen te doen.
Uw reacties, vragen, opmerkingen en/of suggesties

zijn van harte welkom.
U kunt deze via de website
www.vriendenasserbos.nl/contact
versturen
Ook hebben we een Facebooksite:
Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving.

De Nieuwe Vijver, juni 2021
foto’s: Irma Wijbenga en Theo de Grijs
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