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Beheer van het Asserbos

Het bestuur heeft na een inventarisatieronde een brief geschreven aan de het
College van B&W en de Gemeenteraad over de zorgen die zij heeft over het beheer
van het Asserbos. Het Dagblad van het Noorden heeft deze brief integraal
overgenomen.
Dit stuk uit de krant
hebben wij u
toegestuurd. Bovendien
heeft er daarna nog een
rigoureuze hulstkap
plaats gevonden aan de
kant van de Beilerstraat.
Meer dan 100 jaar oude
hulstbomen zijn
omgelegd.

Broedseizoen en verstoring
In Nederland bepaalt de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het
broedseizoen niet mogen worden gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die
periode en het vernielen van het nest behoren tot de verboden activiteiten. Het broedseizoen
is echter geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort, en verstoring tijdens het
broeden is dan ook het hele jaar illegaal.
Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de
praktijk ligt de periode voor een variëteit van vogels echter tussen half maart en half juli, en
ruimer genomen tussen half februari en half augustus. Bij ingrepen als bomenkap moet
echter met de werkelijke, precieze situatie rekening worden gehouden. Veelal is een
vergunning van de gemeente nodig.

Bron:www.wvldh.nl/broedseizoen.html

Dit laatste was voor Groen Links en D66 directe aanleiding om nu vragen te stellen over deze
kwesties tijdens de Raadsvergadering van 16 maart.
Waar nu gekapt is betreft een van de oudste delen van het Asserbos. Elders, bij Norg, maken
soortgelijke hulstbossen deel uit van Natura-2000 vanwege hun hoge beschermingswaardige
status. De enige reden dat dit in Assen niet het geval is, is dat destijd bestuurlijk is afgesproken
geen Natura-2000 gebieden aan te wijzen binnen de bebouwde kom. Nietemin is hier nu
zonder enige kennis van zaken gesnoeid en gekapt. Fractievoorzitter Laura Punt van GL vraagt
de wethouder hoe het kan dat het keer op keer fout gaat met het groenbeheer en het
ecologisch beheer in Assen.
Zij roept een aantal zaken in herinnering uit het recente verleden. Dat betrof steeds kap- en
snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen .

Telkens belooft het College beterschap of komt met
verzachtende omstandigheden waarom gehandeld is zoals
men heeft gehandeld. Er is echter sprake van een
structureel probleem. Wellicht is men van van goede wil en
is er geen opzet in het spel, maar in de aansturing en
uitvoering gaat het te vaak fout. Om verstoring van
beschermde soorten te voorkomen en toch het werk
praktisch te kunnen uitvoeren zijn gedragscodes in het
leven geroepen.
Als je werkt volgens een door de Rijksoverheid goedgekeurde gedragscode neem je de juiste
voorzorgsmaatregelen en is het kennisniveau op orde. Werken volgens de gedragscode voorkomt
dus overtredingen van de Natuurwetgeving.
Laura Punt stelde hierbij de volgende vragen:
- Hoe kan het dat genoemde werkzaamheden in het Asserbos hebben plaatsgevonden?
- Hoe is het toezicht geregeld op de uitvoerders van deze werkzaamheden?
- Wordt er gewerkt volgens gedragscodes en zo ja welke?
- Is er wel kennis en kunde bij de uitvoering?
- Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het aanbod van de Vrienden van het Asserbos
om in samenspraak tot beheersmaatregelen te komen? Er is de nodige kennis en kunde aanwezig
bij deze vereniging.
- Moeten we niet toe naar een meer en frequent niveau onderhoud zodat er niet rigoureus moet
worden ingegrepen en in de toekomst dit soort debacles kan worden voorkomen?
- Is dit onderhoud bij een andere instantie (bij overdracht van het beheer van het Asserbos)
gewaarborgd?

Het is radicaal fout gegaan

Wethouder Wiersema geeft toe: wat er nu gebeurd
is in het oudste stukje Asserbos is radicaal fout
gegaan. Het plan was om uit te dunnen, maar dit
heeft met uitdunnen niets te maken, dit was
rigoureus ingrijpen. In het Beheersplan Asserbos is
dit unieke stukje eiken- en hulstbos omschreven.
Wel op sommige plekken eenzijdig waardoor er
zou moeten worden uitgedund en daar is het nu
fout gegaan. Er is niet gehandeld volgens de
opdracht en dat zal ook niet onbesproken blijven.
Volgens hem zijn er verzachtende omstandigheden aan te voeren. Op verzoek van de bewoners
heeft men de bosrand uitgedund die 's avonds erg donker was en gevoelens van onveiligheid
opriepen. En sommige paden waren overwoekerd. Maar dat is volgens de wethouder geen
aanleiding om zelfstandig aan de slag te gaan.
Een van de redenen waarom men op zoek is gegaan naar een partner om mee samen te gaan was
de specialistische kennis die door bezuiningsmaatregelen bij de gemeente verloren is gegaan. Op
dit moment is de gemeente in een juridisch proces verwikkeld op basis waarvan men opnieuw tot
aanbesteding kan komen.
De technische vragen van GL en D66 worden op een later tijdstip beantwoord.
De brief van de Vrienden van het Asserbos, een door de wethouder zeer gewaardeerde vereniging
krijgt een vervolg.

