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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is het besmettingscijfer naar
recordhoogte opgelopen. Het kabinet is bijeen om extra
maatregelen voor te bereiden. Betrouwbare bronnen hebben
het over het weer invoeren van een (beperkte) lockdown.
Vorig jaar om deze tijd hebben wij als bestuur besloten om
vanwege corona de algemene ledenvergadering niet door te laten gaan. Toen was de
hoop nog dat het omstreeks deze tijd anders zou zijn. Dat is helaas niet het geval.
Aanleiding voor ons als bestuur om ook dit jaar de algemene ledenvergadering niet
door te laten gaan. Wederom zullen wij u de gelegenheid geven om digitaal te
reageren op jaarverslag en jaarrekening. Wij hopen dat u daarvoor begrip heeft.
Ook nu gaan wij er van uit dat de huidige situatie begin volgend jaar verbeterd zal zijn.
In dat geval zullen wij eind eerste kwartaal een ledenvergadering beleggen.
Wij zijn voornemens in die bijeenkomst het Drents Landschap te vragen een
toelichting te geven op dan inmiddels drie jaar Beheeradvies werkzaamheden over en
in het Asser Bos.
Rest mij u mede namens het bestuur alvast een gelukkig en gezond 2022 te wensen.
Gerrit Eerland

Waterhuishouding
Het is een ingewikkeld vraagstuk,
de waterhuishouding. ’s Zomers
kan het te droog zijn en in het
najaar en de winter te nat. Het
terrein van de Scouting is vaak zo
nat dat er nu een extra geul in de
buurt van de Scouting is gemaakt.
De overloop van de ijsbaan die
richting Heemtuin liep is gestopt
omdat er een sluisje is aangelegd
waardoor de waterafvoer geregeld
kan worden. Verder zijn overal in

het bos greppels en afvoeren schoongemaakt. Ook speelt een rol dat sommige paden
dwars door natuurlijke waterlopen zijn gelegd waardoor die bij regen onbegaanbaar
worden.
Het water dat vroeger door de Bosbeek liep, kwam vanuit het noordelijk deel van
Assen. In de 18e eeuw werd de Vaart verlengd waardoor deze afvoer werd
afgesneden. Nu vormt de Hertenkamp de bron voor het water in de Bosbeek. Het
waterniveau staat al jaren te laag zodat er weinig leven in de Bosbeek zat en zit.
Een idee voor de toekomst is om een verbinding te maken tussen De Vaart, de
Bosbeek en andere waterlopen in het bos om het waterpeil in de Bosbeek te
verhogen. Aandachtspunt daarbij is de waterkwaliteit. Het is bovendien erg kostbaar
om zo’n aansluiting te maken.

Reconstruc e Oude vijver

Noord Evangelisch Zendingsfeest +/- 1912
(foto: collectie Martin Hiemink)
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De kleine bosvijver oftewel de Oude Vijver in het Asserbos, vlakbij de Beilerstraat,
wordt in oude staat hersteld. Zo'n 150 jaar geleden trokken er jaarlijks drommen
noorderlingen naar deze plek in Assen, om de Noordelijke Evangelische
Zendingsfeesten bij te wonen. In het midden van de oude vijver is nog een klein
eiland. Daar stond ooit een spreekgestoelte vanwaar beroemde professoren en
predikanten de honderden toehoorders op de wal toespraken. Enige tijd geleden is de
vijver uitgediept en nu zijn de kanten gesnoeid.

Oude Vijver situatie november 2012

De situatie in het Asserbos
Wanneer u de laatste tijd regelmatig
in het Asserbos wandelde of etste,
heeft u gemerkt dat er veel gebeurd
is. Er zijn opnieuw bomen bijgewerkt
of omgezaagd. Veel hout is
verwijderd. Wel wachten de paden
nog steeds op herstel. Naar
verwachting zal eerst de afvoer van
het regenwater van de paden ter
hand worden genomen.

De bank
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We schreven in de vorige
Nieuwsbrief over vandalisme in het
Asserbos, vernielde banken en
brandstichting. Dit keer viel ‘ons’
bankje ten prooi aan vernielingen.
Met het vijftienjarig bestaan van de
Vereniging Vrienden van het
Asserbos leek het een goed idee
om een
bankje neer te zetten op een mooie plek. Er is al veelvuldig
gebruik van gemaakt. Het bankje staat er al geruime tijd en
zou eindelijk op de Natuurwerkdag van zaterdag 6 november
o cieel onthuld worden door wethouder Bob Bergsma. Het
bestuur heeft ervan afgezien omdat het bankje in een
dusdanige staat (zie foto rechts) was dat onthulling niet aan
de orde was. Helaas. Het bankje wordt eerst opgeknapt en
daarna prikken we een nieuwe datum.

De Faunapassages
Veel dieren blijven niet op één plek of in één leefgebied. Het zijn trekdieren. Nieuwe
wijken en wegen beperken dit leefgebied en zo krijgen de dieren steeds minder
ruimte om zich te verplaatsen. Faunapassages zijn dan nodig om veilig rond te

kunnen trekken. In Assen zijn diverse passages aangelegd. Een aantal is er bij de
Europaweg-Zuid en de Europaweg-Oost. Soms zijn het buizen onder de weg door, dan
weer planken naast een bruggetje. Twee wildcamera’s die telkens op een andere plek
worden gezet, geven inzicht in het gebruik van de passages. Het blijken marters,
wezels, vossen, otters, egels, verschillende soorten muizen, ratten en kikkers te zijn
die van de faunapassages gebruik maken. Een goed onderhoud is van wezenlijk
belang. Als de passages dichtslibben kunnen er ook geen dieren doorheen. Wanneer
we op deze manier natuurgebieden met elkaar verbinden, versterken we het
ecosysteem.

Vuurwerkverbod
Het bestuur heeft aangedrongen op een
vuurwerkverbod voor het Asserbos en omgeving
(de Hertenkamp). De gemeente had al eerder
aangegeven dat ze borden kunnen leveren die we
dan zelf zouden moeten plaatsen. Omdat een
verbod verder niet zal worden gehandhaafd, leek
het ons niet zinvol om zoveel inspanning te doen.
Daarnaast is er in de politiek ook gesproken van
een algemeen vuurwerkverbod in de gehele
gemeente. Het bestuur was van plan om namens de
Vereniging een formeel verzoek doen aan het
College van B&W en de gemeenteraad om het Asserbos en de Hertenkamp aan te
wijzen als vuurwerkvrije zone en dat ook te publiceren. Inmiddels is sprake van een
landelijk verbod op vuurwerk.

Beroof de dieren niet van hun voedsel!
Vooral in de herfst lijkt het bos soms wel een
tuincentrum, waar je vrachten eten en
decoratiemateriaal kunt halen, maar dan zonder
te betalen.
De weinige kastanjes die niet geraapt zijn,
worden opgepeuzeld door eekhoorns, muizen
en zelfs boommarters blijken er dol op te zijn.
Zeker nu er nauwelijks eikels en beukennootjes
zijn, krijgen zij een zware winter.

Roodbaardtuin
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Door het openen van de
stobbe-poort heeft Paul van
Wijk, bestuursvoorzitter van het
WZA, de Roodbaardtuin achter
het Wilhelmina Ziekenhuis
o cieel geopend. Lange tijd
was het historische park
onbegaanbaar. De paden waren
overwoekerd met gras en
verstopt achter grote
rododendrons. Door de inzet
van vrijwilligers en met behulp van een hoveniersbedrijf kunnen bezoekers en
patiënten van het ziekenhuis nu genieten van deze mooie tuin.
(foto RTV Drenthe/ Romy Posthumus)

Natuurwerkdag
Honderden Drentse vrijwilligers gingen zaterdag 6 december aan de slag op de
landelijke Natuurwerkdag die georganiseerd werd door Landschapsbeheer Drenthe.
Deelnemers gingen gewapend met zagen, harken en schoppen heide plaggen, bomen
knotten en poelen schoonmaken.

Het Asserbos was ook een locatie. Vanuit het Duurzaamheidscentrum en de Scouting
kon men hier bomen en struiken zagen ter behoud van de kruidachtige vegetatie.
Inwoners van Assen en andere belangstellenden konden zich aanmelden voor het
helpen met planten van boompjes en planten. Vele enthousiaste gezinnen hielpen
mee.

Uw verhaal
De redactie van deze Nieuwsbrief nodigt u uit om uw verhalen,
ervaringen, meningen ideeën etc. over het Asserbos te delen
met ons.
U kunt deze naar ons sturen via het emailadres:
vriendenasserbos@ziggo.nl.
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