In het Asserbos
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Het geluid van de zaag is inmiddels verstomd en de grote machines zijn
bijna vertrokken. Zeker duizend bomen zijn gekapt en in grote stukken
gezaagd. Ze waren aangetast door de letterzetterkever.
Wie nu door het Asserbos loopt of etst ziet enorme stapels
boomstammen langs de paden liggen. De aangetaste bomen waren alle
voorzien van gekleurde ringen. Bomen met een oranje ring zijn zonder
pardon neergehaald. De blauwe ring geeft aan dat zich binnen 25 -30
meter een beschermd nest bevindt. Daar hangen bijvoorbeeld
vleermuizenkasten in die mogelijk nog bewoond worden. Die bomen
zullen voorlopig blijven
staan.
Maar er zijn ook met een
groengele ring die eigenlijk
vanwege de veiligheid
gekapt moeten worden.
Maar omdat deze bomen
binnen de eerder genoemde
ring staan zullen ze met
minder lawaai omgehaald
worden en het hout zal daar voorzichtig weggesleept worden.

Overigens zal het hout hergebruikt worden. Voor een deel wordt er
papier van gemaakt, een ander deel wordt ook gebruikt voor pallets of als
bouwmateriaal. Op de ontstane kale plekken zulle nieuwe bomen van
ruim twee jaar geplant worden. Alleen worden er geen nieuwe sparren
geplant, want de letterzetter is nog lang niet weg. Het kevertje is eigenlijk
een gevolg van de klimaatverandering. Het aantal letterzetters is door de
droogte en warmte de laatste jaren zo toegenomen dat de naaldbomen
te weinig verweer hebben en dood gaan.
Het Drentse Landschap verwacht dat deze bomen voor de Kerst gekapt
zijn. Rest ons nog wel een waarschuwing van de aannemer: U mag komen
kijken, maar blijf wel achter de lintjes, laat deze hangen en de stapels
hout langs de kant van de weg zijn te gevaarlijk om erop te klimmen. De
bomen kunnen daardoor gaan schuiven.
De restanten, behalve de stammen, die nog op de percelen zijn
achtergebleven, blijven daar liggen maar wel zullen de eerste tien meter
vanaf de paden worden vrijgemaakt. De aannemer zal de paden
herstellen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Herinrichting Roodbaardtuin

Landschapsbeheer Drenthe is begonnen met het opknappen van de
historische Roodbaardtuin.
Twee enorme rododendrons versperden de ingang van de
Roodbaardtuin aan de Beilerstraat. De tuin ligt op het voormalige
Landgoed Dennenoord achter het Wilhelmina Ziekenhuis aan de
Beilerstraat. Een deel van dat landgoed doet dienst als landingsplaats
voor de traumahelikopter en op een ander deel lopen regelmatig
schapen. Daartussen ligt de Roodbaardtuin, die meer weg had van een
overwoekerd bos, al zijn de paden nog wel te herkennen.

Vrijwilligers van
Landschapsbeheer Drenthe
zijn druk in de weer om die
paden weer zichtbaar te
maken. Daarvoor moeten
planten die over het pad
groeien, gesnoeid worden en
laaghangende takken worden
doorgezaagd. Ook markeren
de vrijwilligers plekken waar
vergane paden ooit hebben
gelegen, zodat die op een
later moment weer hersteld
kunnen worden.
Een professioneel bedrijf gaat na het voorwerk van de vrijwilligers aan de
slag om de grote klussen te klaren. De twee rododendrons zijn bijgewerkt
zodat de ingang weer zichtbaar is. Ook legt het bedrijf de nieuwe paden
aan en krijgt de ronde vijver een
grondige
schoonmaakbeurt. De
bedoeling is om
uiteindelijk een
natuurlijke overgang
te creëren tussen de
Roodbaardtuin en de
tuin van het
Wilhelmina
Ziekenhuis.
Landschapsbeheer
Drenthe hoopt dat de
tuin tegen het einde van dit jaar alweer deels begaanbaar is.

Vrijwilligers aan het werk in het Asserbos

Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben zich al enthousiaste
vrijwilligers aangemeld voor de Beheer-Vrijwilligersgroep die Het Drentse
Landschap en de Gemeente Assen heeft opgericht voor het Asserbos. Er
is natuurlijk altijd nog plaats voor meer mensen. De groep houdt zich
bezig 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. Daar is de groep vrijwilligers corona-proof, dus op voldoende
afstand van elkaar, al mee bezig.
Bent u graag samen met anderen buiten bezig en draagt u het Asserbos
een warm hart toe, dan kunt u zich nog steeds opgeven bij
vriendenasserbos@ziggo.nl

Even kennismaken: Nico van de Merbel

Beste vrienden van het Asserbos. Met plezier stel ik me
voor als de nieuwe secretaris van de Vereniging. Ik ben
Nico van de Merbel en woon sinds bijna vijf jaar aan de
Meidoornlaan, op een steenworp afstand van het bos.
Ik kan wel zeggen dat ik er bijna dagelijks te vinden
ben. Met mijn vrouw begin ik de dag graag met een
stevige wandeling door het bos, zeker sinds ik zoals
zoveel mensen vanwege de coronacrisis bijna al mijn
werk nu thuis doe. Ik vind het heerlijk om te zwerven
over de vele paadjes en het bos door
de seizoenen heen elke keer te zien veranderen.
Het is echt een voorrecht is dat we in Assen zo’n prachtig en gevarieerd
bos hebben midden in de stad en het is de moeite waard mee te helpen
dit zo te houden. Ik hoop daar als secretaris, samen met de andere
bestuursleden, mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
Graag tot ziens in ons mooie bos!

Geschenk
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Vereniging Vrienden van het Asserbos heeft
vanwege haar 15-jarig jubileum een bank
laten plaatsen naast het voetpad op het
weiland in de buurt bij de afslag A28/N33.
De bank zal nog
o cieel worden
onthuld maar
door de corona is dit uitgesteld.

De IJsbaan

Door aanpassingen in de
waterhuishouding en door de
regenval van de afgelopen tijd, staat
de ijsbaan nu veel vroeger onder
water.
Laat de vorst maar komen!

Vuurwerkverbod

De Vrienden hebben
contact opgenomen met
de gemeente over een
vuurwerkverbod voor
het Asserbos en
omgeving. Daarbij
hebben wij ook
aangedrongen op een
verbod bij de
Hertenkamp.
De gemeente staat
positief tegenover het initiatief en wilde er medewerking aan verlenen.
Omdat er dit jaar een algemeen vuurwerkverbod komt, is speciale actie
voor een verbod in het bos verder niet nodig. We gaan er vanuit dat dat
volgend jaar anders is en zullen tijdig hierover in contact treden met de
gemeente.
Terrein Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij beter verbonden
Om de stadsboerderij en het Duurzaamheidscentrum beter te verbinden
heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de hekken
voor de stadsboerderij te verplaatsen naar de zijkanten van het hele
gebied, over het zandpad. Zo wordt het gebied meer een eenheid. Het
hele terrein wordt hiermee afsluitbaar gemaakt, wat ook
helpt om vandalisme tegen te gaan. Het stukje zandpad tussen beide
locaties wordt dan tussen 17.00 en 09.00 uur afgesloten. Om dit te

realiseren heeft het college van B&W een verkeersbesluit genomen ten
aanzien van het zandpad aan de
Bosrand.
Wilt u meer weten over deze
beslissing en het verkeersbesluit,
kijk dan op de website van de
gemeente Assen of op:https://
www.o cielebekendmakingen.nl/
stcrt-2020-55867.html.
Het verkeersbesluit is dinsdag 27
oktober gepubliceerd in de
Berichten van de Brink.

Een nieuwe website
Wij zijn bezig onze inmiddels gedateerde website te vernieuwen en deze
zal spoedig worden gelanceerd.
De website is nog steeds onder dezelfde naam te vinden:
vriendenasserbos.nl.
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Het bestuur wenst u ondanks alle
beperkingen fijne kerstdagen
en een goed 2021

