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Kennismaking met Het Drentse Landschap
Nadat de gemeenteraad vorig jaar akkoord is gegaan met de begro@ng, heeC
S@ch@ng Het Drentse Landschap met ingang van 1 januari 2019 voor de
komende vier jaar het beheer gekregen over de bossen en natuurterreinen in
en rond de stad. Dat betekent dat zij ook in het Asserbos aan de slag kan.
Het Duurzaamheidscentrum valt ook onder het beheer.
Wij kennen Het Drentse Landschap als een deskundige organisa@e op dit
gebied met bovendien een goed oog voor samenwerking met organisa@es als
de onze.
In januari heeC Het Drentse Landschap een bijeenkomst belegd in het Duurzaamheidscentrum met
vertegenwoordigers van de Vrienden van het Asserbos, de groep Bewonersini@a@ef Lariksbos,
S@ch@ng Landgoed Valkens@jn en de Bewonersgroep Assen-Oost-Anreep-Schieven.
Vertegenwoordigers van de gemeente waren ook aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was
een wederzijdse kennismaking. Directeur van Het Drentse Landschap, mevrouw Sonja van der
Meer, schetste de geschiedenis van de samenwerking met de gemeente Assen. Het
oorspronkelijke idee tot gehele overname van onder andere het Asserbos bleek niet haalbaar en
er is uiteindelijk een overeenkomst gesloten over het onderhoud en het beheer. Het is overigens
wel even wennen voor Het Drentse Landschap, beheren zonder eigenaar te zijn. De gemeente
Assen blijC namelijk eigenaar.
Teddy Bezuijen van Het Drentse Landschap gaf een mooi overzicht van de samenstelling en
eigendommen van de stichting. Marcel Neef, hoofd Groenbeheer van de gemeente schetste de
achtergronden van het besluit om tot overname van het beheer te komen.
De voornaamste reden, bezuiniging op deskundig personeel en op onderhoud van het groen.
Gerrit Eerland vroeg aandacht voor de ijsbaan bij lage
waterstand en het in ere herstellen van de heemtuin. Hij
stelde het instellen van een beheerplaUorm voor waarin
de diverse belanghebbenden ziVng kunnen nemen. Hij
kondigde tevens de herziene beheervisie aan die de
Vrienden van het Asserbos binnenkort publiceert.
Mevrouw Sonja van der Meer kondigde prak@sche
overleggen aan en zei tevens over een half jaar
te willen evalueren.
Heemtuin

Een wandeling door het Asserbos
Op 1 maart j.l. vond het eerste prak@sche overleg plaats in de
vorm van een wandeling. Teddy
Bezuijen van S@ch@ng Het Drentse Landschap maakte nader
kennis met bijna het voltallige bestuur van de Vrienden van
het Asserbos. Jasper Schut was ook aanwezig.
De wandeling starWe bij het Duurzaamheidscentrum en er kwamen diverse zaken aan
de orde. Het achterstallig onderhoud viel op, het vele dode hout, de dichtgeslibde
afvoergreppels en de zieke bomen. Ook de pas aangelegde paden die alweer stuk
gereden waren. Maar natuurlijk kwamen ook de mooie kanten van het bos ter
sprake.
HDL (Het Drentse Landschap)oriënteert zich op dit ogenblik op de terreinen die nu
onder het beheer vallen. Zodra er meer
duidelijkheid is zal het bestuur daarvan op de hoogte worden gesteld.

Mag ik me even voorstellen?
Per 01 december 2018 ben ik secretaris van de Vrienden van het Asserbos.
Graag wil ik me daarom aan jullie voorstellen. Mijn naam is Vera Duiker en
ik ben 42 jaar oud. Samen met mijn man en 12-jarige dochter woon ik in het
centrum van Assen. Ik werk als communicatieadviseur op
Scholengemeenschap Vincent van Gogh en heb mijn werkplek op de locatie
Salland in Baggelhuizen. In mijn vrije tijd loop ik regelmatig hard en
bootcamp ik. Of ik nou naar mijn werk fiets via de Hoofdlaan of een rondje
door het bos ren, elke keer ben ik weer blij verrast door het mooie bos
midden in onze stad. Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op het
Asserbos en denk dan ook graag mee over het beheer en de ontwikkeling
van het bos. Graag tot ziens!

Herziening van de beheervisie
Het bestuur heeC de tweede beheervisie voor het Asserbos toegestuurd aan
de leden met het verzoek commentaar te leveren. Er zijn waardevolle reac@es
binnen gekomen. Een aparte vergadering zal niet worden belegd. Na
verwerking van de commentaren zullen de leden een digitale versie ontvangen.
Alleen op verzoek worden er gedrukte exemplaren aan de leden uitgedeeld. De
beheervisie zal als uitgangspunt dienen voor gesprekken met gemeente, de
beheerder en de poli@ek.
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Excursie Zuiderbegraafplaats met als thema:
‘leven en dood op de Zuiderbegraafplaats’
Op zondag 26 mei geeft Alex Knipping een rondleiding over de
Zuiderbegraafplaats. Een historisch belangrijke plek in het
Asserbos. Er valt veel te vertellen over de begraafplaats zelf,
over de personen die daar begraven zijn maar ook over de
bomen, de flora, de mossen en de vogels. Alex is een boeiend
verteller die al vele rondleidingen voor Het Drentse Landschap
en het IVN heeft gedaan.
De rondleiding is exclusief voor leden van de Vrienden van het
Asserbos.
Datum: zondag 26 mei Tijd: 14.00 uur
We verzamelen bij de ingang van de Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat.
Duur: 1 1/2 tot 2 uur.
Wilt u aanwezig zijn bij deze excursie dan is het noodzakelijk dat u dit even via een email
meldt bij het secretariaat: vriendenasserbos@ ziggo.nl
onder vermelding van excursie Zuiderbegraafplaats

Een nieuw emailadres
Het secretariaat heeC een nieuw emailadres. Het oude adres blijC nog enige @jd gekoppeld, maar
wilt u in het vervolg het nieuwe emailadres gebruiken?
vriendenasserbos@ziggo.nl
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