Het Asserbos verdient beter!
Het Asserbos staat onder
druk. Het bos is van grote
historische, ecologische
en recreatieve waarde,
maar het heeft steeds
meer te lijden van verkeer, lawaai, verwaarlozing en onvoldoende goed
beheer.
De Vereniging Vrienden
van het Asserbos e.o. zet
zich in voor het behoud
en de goede ontwikkeling
van het bos.
Steun de Vrienden van
het Asserbos! Word zelf
een vriend van het bos!
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Inventariseer regelmatig
alle bomen, planten en vogels
in het bos, zodat we weten
wat er in en met het bos
gebeurt.

Geef het bos meer licht,
voor een rijkere diversiteit
aan planten en dieren. Maak
open plekken en verbreed
enkele paden. De historische
sterstructuur moet blijven
bestaan, maar paden waarop
nooit iemand loopt, moeten
aan het bos worden teruggegeven.

Ons 10-puntenplan voor het behoud van het Asserbos
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Stabiliseer het grondwaterpeil, zodat de bomen en
planten in het hele bos minder kwetsbaar worden.

Laat dood hout zoveel
mogelijk in het bos liggen.
Dat is goed voor de natuurlijke balans. Dode bomen die
blijven staan hebben ook een
zeer nuttige functie.
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Leg ecoducten of faunapassages aan, zodat het
Asserbos wordt verbonden
met andere groene gebieden.

Steun de Vrienden van het Asserbos! Word zelf een vriend van het bos!
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Laat alle bezoekers, groot
en klein, weten hoe bijzonder het Asserbos is. Maak
informatiepanelen en breid
de educatieve activiteiten
aan schoolkinderen uit. Voer
historische namen in en zet
(thematische) wandelroutes
uit.
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Behoud de oude, recreatieve functie, maar niet ten
koste van de natuur. Vermijd
grote (sport)activiteiten in
het Asserbos en zorg ervoor
dat de bestaande activiteiten
rond het scoutingclubhuis,
de tennisbaan en Tivoli niet
worden uitgebreid.
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Concentreer activiteiten
zoveel mogelijk in het gebied bij de Nieuwe Vijver.
Bij die plek kan wellicht ook
een speelbos komen, waar
kinderen in bomen kunnen
klimmen en hutten kunnen
bouwen.
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Vermijd in de rest van het
bos zoveel mogelijk menselijke sporen. Dus geen licht
als er geen activiteiten zijn,
en zo weinig mogelijk verkeersborden.
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Plaats vandalismebestendige banken en afvalbakken op de mooiste plekken in het bos.
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