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Jubileum
In januari 2005 werd deze vereniging door een paar mensen opgericht.
dat is nu dus 15 jaar geleden. Helaas konden wij door de corona crisis hier weinig
aandacht aan besteden. Wel hebben we interviews met de eerste voorzitter Alex
Middelburg en de eerste secretaris Joke de Grijs in onze Nieuwsbrief van februari
jongstleden gezet.

Bestuurswisselingen
Vera Duiker die sinds eind 2018 secretaris was, heeft deze post wegens drukke
werkzaamheden ook weer moeten verlaten. Begin 2020 nam Irma Wijbenga het over en
had daarmee het secretariaat weer terug. In de zomer is Coby Palmbergen het bestuur
komen versterken.

Bestuursleden
Gerrit Eerland Vera Duiker Irma Wijbenga Folkert van der Meer Theo de Grijs Hetty
Heikens Coby Palmbergen
Ledental
Op 1 oktober is het ledental van de vereniging 226

ANBI
De Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is sinds 2005 een ANBI-insteling,
Algemene Nut Beogende Instelling.
Tweede Beheervisie
In juli 2019 heeft het Bestuur de Tweede Beheervisie uitgegeven. Deze beheervisie zal als
uitgangspunt dienen voor gesprekken met gemeente, de beheerder en de politiek.

Het Drentse Landschap
Stichting Het Drentse Landschap (HDL) voert het beheer over de bossen en
natuurterreinen in en rond de stad. Dat betekent dat zij ook in het Asserbos aan de slag
kan. Het Duurzaamheidscentrum valt ook onder het beheer.
In het afgelopen jaar is er veel contact met elkaar geweest.
In januari van dit jaar belegde Het Drentse Landschap een bijeenkomst in het
Duurzaamheidscentrum met vertegenwoordigers van de Vrienden van het Asserbos, de
groep Bewonersinitiatief Lariksbos, Stichting Landgoed Valkensteijn en de Bewonersgroep
Assen-Oost-Anreep-Schieven. Vertegenwoordigers van de gemeente waren ook 
aanwezig.
Het doel van deze bijeenkomst was een wederzijdse kennismaking.
Mevrouw Sonja van der Meer kondigde praktische overleggen aan en zei tevens over een
half jaar te willen evalueren.
Op 1 maart vond het eerste praktische overleg plaats in de vorm van een wandeling
waarbij diverse zaken aan de orde kwamen. Het achterstallig onderhoud viel op, het vele
dode hout, de dichtgeslibde afvoergreppels en de zieke bomen. Ook de pas aangelegde
paden die alweer stuk gereden waren.
Na een lange periode van stilte kondigden HDL en de gemeente Assen in augustus van dit
jaar een veelomvattende onderhoudsronde in het Asserbos aan. Het meest in het oog
lopend is het kappen van de vele door de letterkever aangetaste bomen. Het gaat hierbij
om enkele 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.
Tevens zullen overhangende takken en dood hout worden weggehaald.

Vrijwilligersgroep
HDL zet, samen met de gemeente, met behulp van de Vrienden van het Asserbos een
beheer-vrijwlligersgroep op. Deze groep gaat zich bezig houden met allerlei voorkomende
klussen. Te denken valt 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.

Excursies
Er zijn dit jaar twee excursies georganiseerd. In mei gaf Alex Knipping een rondleiding 
over
de Zuiderbegraafplaats, een historisch belangrijke plek in het Asserbos. En in september
vond er een rondleiding plaats langs de Bosbeek door Johan Wessels.
Website
In september is een begin gemaakt met de vernieuwing van de gedateerde en inmiddels
onveilige website. Het plan is om de nieuwe website dit jaar nog te lanceren.

Diversen
Donderdag 17 oktober heeft een afvaardiging van het bestuur op uitnodiging van de
manager acute zorg de bouwplannen van het WZA bekeken en zijn daarin bijgepraat.
Daarna kregen zij een rondgang op de bouwplaats waar men bezig is met een nieuw
centrum “Ouder en Kind”.

Op voorstel van een lid van de vereniging is contact geweest met de gemeente om van 
het Asserbos een vuurwerkvrije zone te maken.

Het bestuur van de vereniging heeft een adviseur, Jasper Schut.
Jasper geeft vanuit zijn kennis het bestuur advies op gebied van de flora en fauna.


