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Groot onderhoud in het Asserbos
Na de kap van de vele naaldbomen die zijn aangetast door de letterzetter, is Het
Drentse Landschap in samenwerking met de gemeente vanaf 25 januari jl. begonnen
met het verdere onderhoud van het Asserbos.
Joop Hellinga vertelt dat met name de zieke en dode bomen naast de paden een
mogelijk gevaar voor de voetganger
vormen .Sommige dode bomen zijn
gekapt, andere verloren een paar
takken. De dode eiken verderop in het
bos werden waar het kon getopt. Het
onderste stuk is blijven staan, speciaal
voor de spechten, insecten en
paddenstoelen. De bomen die zijn
blijven staan zijn door middel van een
voorraad- faunacheck gecontroleerd.
Alle holtes die er eventueel inzaten,
zijn nagegaan. Er is heel voorzichtig
mee omgegaan. Bij twijfel wordt de
stadsecoloog ingelicht.
Het heeft de afgelopen periode behoorlijk gesneeuwd en geregend. De planning om
voor de Kerst klaar te zijn kon door die weersomstandigheden niet gehaald worden.
De aannemer kon met zwaar materieel niet aan het werk. Er zou dan teveel schade
worden aangericht aan de paden. Op het ogenblik dat de terreinomstandigheden
maar ook de weersomstandigheden het weer toelaten, kan men de werkzaamheden
weer oppakken.
De restanten van de omgehaalde zieke en dode bomen worden met ingang vanaf 8
maart opgehaald. Er ligt nu nog +/- 500 m3 hout. Daarna zullen de paden hersteld
worden en het restafval zal worden verwijderd .
Joop Hellinga is bosbeheerder in dienst van de Stichting Het Drentse Landschap.

Een nieuw Ouder en Kindcentrum in het WZA
Voor kinderen en ouders is een bezoek aan het ziekenhuis soms heftig, spannend of
intensief. Dit komt de behandeling niet altijd ten goede. Voor het nieuwe Ouder en
Kindcentrum van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) ging men de uitdaging aan
om een plek te creëren waar niet alleen medische zorg
wordt verleend, maar kinderen en hun ouders ook
kunnen ontspannen en verleid worden om in beweging
te komen.
Omdat het WZA naast het Asserbos staat liet het
projectteam zich door de rijkdom van dit prachtige bos
inspireren. Het Duurzaamheidscentrum Assen en
stichting Het Drentse Landschap werden betrokken bij
de uitwerking. Het resultaat is een avontuurlijke
ontdekkingstocht door het Ouder en Kind-centrum
waarin je van alles te weten komt over de bewoners van
het Asserbos. Zodra kinderen en hun ouders de afdeling
betreden maken ze kennis met Ed Eekhoorn en zijn
vrienden. In de patiëntenkamer worden de kinderen
uitgedaagd om op speurtocht te gaan door het Ouder en
Kind-centrum.
Tijdens hun zoektocht kunnen ze de gevonden dieren scannen
met een App. Vanuit de App krijgen ze nieuwe uitdagingen
aangeboden: vind Pieter Pad in de vloerprojectie, kom te
weten hoe Dunya Das een burcht bouwt bij de interactieve
spiegel of schuif met de verschillende karakters op de
magneetwand.
Als de kinderen alle acht bewoners gevonden hebben,
ontvangen ze een insigne waaruit blijkt dat ze scout van het
Asserbos zijn geworden. Bij een bezoek aan het
Duurzaamheidscentrum van het Asserbos krijgen ze op

vertoon van hun insigne een cadeautje. Door de hele afdeling heen, van verloskunde
tot de kinderafdeling, zijn de ontwerpen terug te vinden die elk op een andere manier
de kinderen uitdagen en ontspanning bieden. (Bron: Panton.nl)
Er zijn foto's geplaatst van Theo de Grijs, bekend van de foto’s in de Nieuwsbrief,
Facebooksite en website van de onze vereniging en tevens bestuurslid van de
Vrienden.

Vrijwilligers in het bos
Er hebben zich zo’n 14 personen gemeld die als
vrijwilliger in het Asserbos actief willen zijn.
Helaas hebben zij door de corona-regels nog
geen kennis met elkaar kunnen maken en
daardoor geen afspraken kunnen maken.
Zodra de omstandigheden het weer toelaten,
kunnen de vrijwilligers van start gaan met hun
werkzaamheden. We hopen dat dit snel zal
gebeuren want in het bos is genoeg voor hen te
doen.

Jubileumbankje
De Vereniging Vrienden van het Asserbos heeft
vanwege haar 15-jarig jubileum vorig jaar een
bank laten plaatsen op een mooi punt met een
wijds uitzicht. Het bankje staat naast het voetpad
op het weiland in de buurt bij de afslag A28/N33.
Het zal nog o cieel worden onthuld maar door de
corona hebben we dit moeten uitstellen. Dit uitstel
betekent zeker geen afstel! We houden u op de
hoogte.

Afval rapen

ffi

Het Duurzaamheidscentrum heeft grijpertjes te leen
voor diegenen die afval willen rapen in het Asserbos.
Daar is veel vraag naar, maar doordat het DCA op dit
moment gesloten is, blijven de grijpertjes ook waar ze
zijn. Wanneer het centrum weer geopend is, kunt u dit
materiaal ophalen om ermee aan het werk te gaan.

Een nieuwe website

Sinds januari hebben we een totaal vernieuwde website. Een groot verschil met de
vorige die na jarenlang dienst te hebben gedaan inmiddels gedateerd was.
De rubrieken zijn vereenvoudigd en op de homepage is het laatste nieuws
opgenomen onder het kopje 'Uitgelicht'.
Op de balk bovenin kunt u onder de knop
'Contact' uw commentaar of reactie geven.
Ook is er onderaan de homepage een link
opgenomen naar onze Facebookpagina.
Die heeft inmiddels over de 530 volgers!
Voor het ontwerp is een webdesigner
aangetrokken, het fotomateriaal is van ons
aller Theo de Grijs.
De website is nog altijd te vinden onder
dezelfde naam: vriendenasserbos.nl.

Tot slot
Afgelopen februari kregen we de kans
om toch de schaatsen onder te binden.
Ook op de ijsbaan in het Asserbos kon
geschaatst worden. En daar werd door
veel mensen gebruik van gemaakt.
Mede door de hulp van ons lid de heer
Jan Bonder kon men gebruik maken
van de sneeuwschuiver en de bezem
om een schaatsbaan te maken.

Uw reacties, vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
U kunt deze via de website vriendenasserbos.nl/contact versturen.
Ook hebben we een Facebooksite:
Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving.

Schaatspret in het verleden op de ijsbaan in het Asserbos

