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Wethouder ontvangt de Tweede Beheervisie

Op 8 juli ontving mevrouw Janna Booij de Tweede Beheervisie van de
vereniging Vrienden van het Asserbos uit handen van onze voorziJer
Gerrit Eerland.
De leden van de gemeenteraad, de relevante afdelingen binnen de
gemeente Assen en sPchPng Het Drentse Landschap zijn inmiddels
ook in het bezit van onze visie.
De Tweede Beheervisie kunt u nalezen op onze website:
www.vriendenasserbos.nl

Hoe nu verder met het Asserbos

Sinds 1 januari beheert Het Drentse Landschap onder andere het Asserbos en heeU er sindsdien
diverse keren overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de VvhA en Het Drentse
Landschap.De eerste maanden stonden voor HDL vooral in het teken van de inventarisaPe. Er zijn
besprekingen gevoerd met de gemeente over de beheer geschiedenis, de bodem- en
wateraspecten, het recreaPef gebruik en de ontwikkeling van ﬂora en fauna. Ook zijn er diverse
veldonderzoeken verricht. Voor de komende winterperiode staat kleinschalige uitdunning op een
aantal verschillende plekken op het programma.
Uitdunning wil zeggen dat in dichte, vaak vrij jonge eenvormige boomopstanden een deel van de
bomen wordt gekapt. In de bosbouw worden bomen vaak in een dicht verband geplant. In die
dichte bosopstanden hebben bomen als ze ouder worden te weinig ruimte en komt er weinig licht
op de bosbodem, waardoor ondergroei ontbreekt of soortenarm is. Daarom wordt normaal
gesproken na een periode van 10 tot 20 jaar een dunning uitgevoerd.
Kwijnende bomen worden gekapt en de sterke exemplaren blijven staan om tot vitale
oude bomen te kunnen uitgroeien. Onder de bomen kan een rijke kruid- en struiklaag
ontstaan, wat goed is voor de biodiversiteit.
In de bosbouw is het van belang om op een Pjdschaal van Pentallen jaren te denken. Nu
de goede dingen doen betekent dat het bos daar later lang plezier van heeU.
Dit alles gebeurt in overleg met de Vrienden van het Asserbos en de omwonenden. Het
deﬁniPeve plan van aanpak van HDL zal eind dit jaar gereed zijn.
Dit alles gebeurt in overleg met de Vrienden van het Asserbos en de omwonenden.
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Op de Algemene ledenvergadering van dinsdag 29 oktober zal Teddy
Bezuijen, projectleider bij Het Drentse Landschap, een presentaPe geven
over het beheer en de rol van onze vereniging daarin.
Plaats: het theatercafé van Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 Assen
Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur
PresentaPe Teddy Bezuijen aanvang 20:30 uur

Rondleiding over de Zuiderbegraafplaats

In mei gaf Alex Knipping een rondleiding over de Zuiderbegraafplaats, een historisch
belangrijke plek in het Asserbos. Hij heeft veel verteld over de begraafplaats zelf, 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 Stadsboerderij
In juni hebben leden van het bestuur gesproken met twee vertegenwoordigers van de
gemeente Assen, de manager en teamleider van het DCA Ciska Buijze en Miriam Veltman,
medewerker natuur en milieu, en Teddy Bezuijen van HDL.
Onderwerp was het plan om de Kinderboerderij aan te passen aan de huidige Pjd. Deze is
inmiddels verouderd en de omstandigheden waarin de dieren worden gehouden zijn ook
niet alPjd diervriendelijk te noemen. Tijd dus voor een nieuwe aanpak. Het voert te ver om
alle aanpassingen hier te noemen.
Meer informaPe kunt u lezen op hJps://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/149545/Bijna-tonextra-voor-ﬂinke-opknapbeurt-stadsboerderij-Assen

Open Monumentendag

Dit jaar was het thema van de Open Monumentendag “plekken van
plezier”. Een van die plekken was het Asserbos. Er pendelde een oude bus
die passagiers vervoerde van het Koopmansplein naar het
Duurzaamheidscentrum. Bij het DCA waren wij met een stand aanwezig die druk werd
bezocht. Ook werden er twee soorten wandelingen door het bos aangeboden, een
cultuurhistorische, onder leiding van Bertus Boivin, en een ecologische, met Johan Wessel.
Ieder uur ging een wandeling van start.

Natuurwerkdag op 2 november

Op de jaarlijkse Natuurwerkdag pakken wij, Vereniging van
Vrienden van het Asserbos, SPchPng Het Drentse Landschap, IVN,
Landschapsbeheer en de gemeente Assen, graag samen met u
verschillende klussen op in het Asserbos. Hier willen we
onderhoudsklussen uitvoeren aan de Heemtuin, gelegen bij de
oude ijsbaan.
In de tuin van het Duurzaamheidscentrum willen we verschillende
klussen uitvoeren om deze winterklaar te maken voor de lessen
en acPviteiten. Alle klussen zijn zo ingericht dat ze geschikt zijn
voor jong en oud.
Help je mee? We maken er een ochtend van!

Aanmelden kan door een mail te sturen naar vriendenasserbos@ziggo.nl.
Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico.
Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.
Meer informaPe vindt op hJps://lbdrenthe.nl/projecten/natuurwerkdag
Tijd: Van 10.00 tot 13.00 uur
LocaPe: Bosrand 1, Assen
We verzamelen bij het Duurzaamheidscentrum, Bosrand 1

“Asser Praat” ontvouwt de geheimen van het Asserbos
Asser Praat is een serie praatshows in De Nieuwe Kolk over Assen, Assenaren en hoe het zo
gekomen is. Op zondag 3 november om 14.30 uur krijgt het Asserbos een prominente rol
toebedeeld. Johan Wessel, natuureducaPef medewerker van de gemeente Assen, zal over de
geheimen van het bos bevraagd worden. Kaarten zijn te bestellen via dnk.nl of bij de balie van
De Nieuwe Kolk.

De winter komt er aan!
Het weiland in het Asserbos
is weer prachtig gemaaid.Nu nog
water er op en dan hopen dat het
weer goed gaat vriezen

Maar eerst kunnen we nog
genieten van een allerlei paddestoelen
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