
         

 

 
 
 
 
Bericht vooraf: door Kai Waterreus 
Ter herinnering aan Bert Aalders 
Zag je Marijke, dan was Bert dichtbij. Zag je Bert, dan was 
Marijke in de buurt.  
Eind januari dit jaar is Marijke overleden. Na haar overlijden 
moest Bert al gauw in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar 
werd acute leukemie vastgesteld. Op 17 maart is hij overleden 
in zijn eigen huis in het bijzijn van zijn kinderen. 
Wij zullen ons Bert herinneren als een warm en stimulerend lid 
van onze afdeling. 
Hij was voor mij de man van de brede gebaren en zaken 
gewoon uitproberen. Het leven hoefde je niet zo zwaar te 
nemen. Mislukte iets, dan zocht je gewoon weer een andere 
uitdaging.  
Utrechter van geboorte bleek hij goed te aarden in het noorden van ons land. 
Bert was een goede regelaar met hart voor de KNNV.  Zo was hij een stimulerende voorzitter van 
de afdeling en van de vogelwerkgroep. Je zag hem ook vaak met zijn KNNV-pet op bij excursies 
voor niet-leden.  
Zoals Peter Klomp in de vorige nieuwsbrief al aangaf in zijn In Memoriam voor Marijke was Bert 
onder andere organisator van de befaamde vogelkijkhuttentochten. Bert en Marijke hebben 
daarvoor heel wat rondgereden in Noord Nederland. De Punt van Reide was bijna een 
standaarduitje voor hen. Maar ook Oost Friesland bleek de moeite waard. 
Zelf bewaar ik goede herinneringen aan de excursies naar de Natura 2000 gebieden Kale Duinen 
en Zuidlaardermeer. Bert beschreef altijd met brede gebaren welke fraaie zaken er te zien 
waren. Hij hield er van de stemming erin te houden. Dat was ook goed te merken bij de 
Natuurspelweek die jaarlijks gehouden werd bij de Kroezehof.  
Kinderen moeten lol hebben in de natuur en er ook wat van opsteken was het idee van Bert en 
Marijke. 

 

 
1)Van de redactie:  
Zo, ondanks het mooie weer, moet ik eerst maar eens met de billetjes bloot. De vorige 
Nieuwsbrief bevat namelijk de nodige fouten en omissies. Bij voorbaat mijn excuses daarvoor, 
het blijft amateurisme! 
1) De foto van de roodborst is niet van Willem Schuurman, maar óók van Martin Morsman. Van 

Willem Schuurman kreeg ik ook een roodborst, maar het aantal aangeleverde foto’s was zo 
groot dat ik een selectie moest maken. 

2) Waar ik houtsnip bij de foto zette is het in werkelijkheid een watersnip! 
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3) Bij het artikel over  “De Heest” door Leah Groeneweg zijn de bijgeleverde foto’s vergeten. De 
bijgevoegde wetransfer is uiteraard verlopen. Daarom het verzoek aan Leah om de foto’s op 
onze website te plaatsen, daar blijven ze dan ook voor later beschikbaar. 

Maar daarom niet getreurd! Het toont immers aan dat de Nieuwsbrief aandachtig gelezen 
wordt! Dus kom vooral met correcties en nieuwe artikelen voor de april-uitgave. 

  

Klein hoefblad    bosgeelster (tvdv) 

 

2)Agenda 
-Uitstel Jaarvergadering(en) op 30 maart (van beide secretarissen) 
Gezien de aanhoudende Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om onze 
Jaarvergaderingen op 30 maart door te laten gaan. Samen hebben de afdelingen besloten, dat 
we de Jaarvergadering uitstellen totdat een samenkomst weer mogelijk is. Meest waarschijnlijk is 
dat na de zomervakantie, mits de vaccinatiegraad voldoende is. Uiteraard worden de leden 
daarover op tijd geïnformeerd. 
Of we in de herfst de Jaarvergadering schriftelijk houden (zoals afgelopen jaar) of digitaal (via 
Zoom of Teams) of misschien wel (mondeling) in een vergaderruimte is nu nog niet te beslissen. 
We hopen natuurlijk dat de pandemie voldoende wordt onderdrukt, zodat we elkaar weer 
kunnen aankijken en de hand schudden. Wat zal dat vreemd zijn na ruim een jaar van “social 
distancing”.  
De leden krijgen per mail de jaarstukken, of hebben die al ontvangen en deze staan ook op de 
website. Heeft u vragen over dit uitstel, schroom dan niet om de secretaris een vraag te stellen 
of om één van de andere bestuursleden hierover aan te spreken. 
In beperkte mate en op veilige afstand worden nog enkele activiteiten georganiseerd. Vergeet u 
vooral niet om waarnemingen te melden bij de redactie van de Nieuwsbrief! Op die manier 
kunnen we elkaar een beetje door deze lastige tijd heen slepen. Het bestuur wenst u sterkte toe. 
 
Van verschillende kanten ontvingen we de uitnodiging voor de volgende lezing: 
  
- Op donderdagavond 8 april van 20:00 - 22:00 uur geeft Prof. dr. ir. Theo Spek een Nationaal 
Park Drentsche Aa lezing in het kader van ons jaarthema 'Ode aan het Landschap'. Theo vertelt 
het bredere Drentsche Aa landschapsverhaal met hier en daar nieuwe informatie vanuit meer 
recent onderzoek. De digitale avond kunt u vanuit huis volgen. De avond wordt u aangeboden 
door Nationaal Park Drentsche Aa en is gratis te volgen. Je kunt je aanmelden via  deze link. 
Enkele dagen voor 8 april krijgt u de link naar de lezing thuisgestuurd. 
 
 Weinig gebieden in Nederland kennen een zo rijk gelaagde landschapsgeschiedenis als het 
Nationaal Park Drentsche Aa. Duizenden jaren wisselwerking tussen aarde, mens en natuur 
zorgde hier voor een unieke combinatie van landschappen, waarin nog op allerlei plekken sporen 
uit het verleden zijn aan te treffen. Hoe herkennen we tijdens wandelingen en fietstochten die 

https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/lezing_Theo_Spek


sporen in het landschap? Hoe en wanneer zijn ze precies ontstaan? En welke onderlinge 
samenhang kennen deze? In zijn uitgebreide presentatie probeert Theo Spek duidelijke 
antwoorden op deze vragen te geven, waarbij hij zijn verhaal rijkelijk illustreert met kaarten, 
landschapsfoto’s, luchtfoto’s en historische afbeeldingen. 
 
Ter verluchtiging: Foto’s van de lente(tvdv) 

    
 
-Plannen van IVN ziet u ook in de nieuwe Stuifmeel. Voor wie die niet ontvangt, hierbij de link: 
Stuifmeel 
 
-Oproep, ter kennisneming aan de lezers, van het landelijk KNNV bureau: 
 
KNNV is medeondertekenaar van het manifest Bouwen voor Natuur. Wilt u dit lezen: 
klik hier 
Het is een gezamenlijke oproep van bouwers en natuur- en milieuorganisaties aan de politiek om 
verplicht groene maatregelen te nemen bij woningbouw. 
 
In het persbericht staat: 
 
De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, 
ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van 
steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen 
te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest 
Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. 
We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene 
duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers. 
 
De KNNV is het hier van harte mee eens. 
Zouden jullie het manifest willen bespreken en delen binnen de afdeling? 
En als leidraad willen meenemen bij contacten met de gemeente, bouwers en andere partijen in 
jullie gemeente. 
 
-Vlinderwerkgroep: Voor meer gegevens: website vlinderwerkgroepdrenthe 
De voorjaarsbijeenkomst van de VWD is dit jaar niet in De Klipper, maar online met het 
programma Teams van Microsoft. De datum is vastgesteld op maandag 19 april 2021. 
 Aanmelden is noodzakelijk; na opgave ontvangt u per e-mail een link om aan de bijeenkomst 
deel te kunnen nemen. 
U kunt zich per mail opgeven t/m 18 april via secr@vlinderwerkgroepdrenthe.nl 
Het programma kunt u binnenkort op de website vinden. 
 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/browserview/286dee7a-13af-48d9-998b-37c9d71bac89?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=stuifmail-de-lente-is-in-aantocht-campagnes-activiteiten
https://alkmaar-denhelder.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/15/2021/03/2021-03-Bouwen-voor-Natuur.pdf
https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/


-De jubileumviering van de vlinderwerkgroep is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 
zaterdag 30 oktober 2021. Het programma zoals dat nu op de website staat, zal waarschijnlijk 
gedeeltelijk worden herzien. Te zijner tijd wordt het bekendgemaakt via een Nieuwsmail en op 
de website. 
 
-Filosoferen en natuur, 13 april, webinar. 
Speciaal voor vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken, organiseren we op 13 april van 
20:00 tot 21:30 een webinar over filosoferen en natuur. April is de maand van de filosofie.  
Filosofe Maaike Merckens-Bekker van WonderWhy verzorgt trainingen, workshops en een 
opleiding filosoferen met kinderen en jongeren. Tijdens het webinar wil ze jullie inspireren om 
ruimte te maken voor een goed gesprek met kinderen over de natuur en om kinderen te laten 
verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. 
Meer informatie en aanmelden via deze link 
 

3)Verslagen van afgelopen activiteiten.(de redactie houdt zich het recht voor uw 

bijdragen in te korten in het belang van de leesbaarheid) 

-Verslag van Janet Wijsman-van de Ven, in het kader van de opleiding tot natuurgids. 
Dit verslag is vrij lang, maar interessant, daarom heb ik het integraal opgenomen aan het einde 
van deze Nieuwsbrief. 
 
-Natuur en Milieufederatie Drenthe stuurt ons als betrokkenen het jaarverslag van 2020 in de 
vorm van een e-magazine.  
Voor de geïnteresseerde lezer hier de link 
 
-Klimaatalarm. Zondag 14 maart werd alarm geslagen voor het klimaat in de Gouverneurstuin in 

Assen. Om precies 15:00 uur klonk minuten lang lawaai 
van bellen, fluiten, ratels, trommels en andere 
lawaaimakers en luidkeels werd “Alarm, alarm voor het 
klimaat” gescandeerd. 
 
De Coalitie Klimaatalarm Drenthe slaat dit alarm omdat 
het klimaat in een wereldwijde crisis verkeert. Alleen met 
drastische maatregelen in de komende 10 jaar kan de 
opwarming nog beperkt blijven tot 1,5 graad, zoals 
verwoord in het akkoord van Parijs. Het is een 

gezamenlijke oproep van verschillende organisaties: Milieudefensie, Grootouders voor het 
Klimaat, Lokaal FNV, IVN, leerlingen van het Dr. Nassaucollege, Groene Kerk Assen en de 
Woonbond. 
 
De kerken lieten zich ook niet onbetuigd. Zij luidden minutenlang de kerkklokken van de 
Jozefkerk, de Rooms Katholieke kerk en de Adventskerk in Assen en van diverse andere kerken in 
Drenthe. Assen was één van de meer dan 40 steden in Nederland waar op hetzelfde moment het 
Klimaatalarm werd geslagen. In de Gouverneurstuin waren op borden 300 klimaatboodschappen 
te zien, afkomstig van inwoners vanuit heel Drenthe. 
Foto’s van in de Gouverneurstuin (Assen) tentoongestelde Klimaatboodschappen 
 

4)Waarnemingen en vragen. 

-Hero Moorlag is zoals altijd actief en stuurde ons enkele bijzondere waarnemingen: 
-Boerenveensche Plassen ten oosten van Pesse, 27 februari. Op stroken die enkele jaren geleden 
zijn geplagd, vond ik tussen de 40 en 50 Blauwgroene trechtertjes. Dit paddenstoeltje van nog 

 

https://www.ivn.nl/webinar-met-kinderen-filosoferen-over-natuur
https://groenhersteldrenthe.magzmaker.com/jaarverslag_2020
https://drive.google.com/drive/folders/1LLB-IkW9591S-vL-riXYpplzPBYbO8Cl


geen 4 cm heeft de korte winter, begin februari, weerstaan. Een taai rakkertje! Hij staat ook 
tussen mossoorten in het nieuwe natuurgebied Pesserma-Noord bij Stuifzand en op afplaggingen 
bij Takkenhoogte ten zuidwesten van Zuidwolde. Het is een pionier die het echter heel lang 
volhoudt. 
Op 24 februari 2021 vond ik in de Kiersche Wijde zeker 40 Rode kelkzwammen. De determinatie 
is altijd moeilijk, omdat de Krulhaarkelkzwam er sprekend op lijkt. Rode Kelkzwam of 
Krulhaarkelkzwam, ze knallen uit de nog winterse bodem. Ik had een exemplaar mee moeten 
nemen en iemand de soort op naam moeten laten brengen na microscopisch onderzoek. Eef 
Arnolds mailt me; “Het is de mooiste winterzwam die aan het einde van elke winter wel ergens 
opduikt.” Ik had de soort wel eens gevonden, maar nooit zoveel op 15 vierkante meter. Vooral 
op elzenhout. Er kwamen nog veel meer, want tientallen zaten nog in ‘knop’. 

   
Blauwgroen trechtertje    rode kelkzwam 
 
-Dode ijsvogels (via Hero Moorlag) 
Dit vrouwtje ijsvogel (rode ondersnavel) vond Els de Vries gistermiddag 
langs het Oude Diep ter hoogte van de Koeweide. Zeer waarschijnlijk een 
vorstslachtoffer van de week winter na 7 februari. Een ijsvogel moet 
dagelijks tenminste een derde van zijn lichaamsgewicht aan voedsel 
kunnen bemachtigen. Er waren toen nog wel wakken hier en daar, maar 
daarin moeten dan ook visjes van het juiste formaat zwemmen. Is dat niet 
het geval, dat teert de vogel snel op zijn/haar vet en sterft. Meestal vind je 
ze niet, maar gisteren dus wel bij het Oude Diep. Helaas! 
Tijdens de tocht die ik door de sneeuw maakte en waarvan op YouTube 
een filmpje staat, vond ik 3 ijsvogels. Vermoedelijk zijn de andere 2 ook 
door voedselgebrek omgekomen. 
 

-Luit Staghouwer vindt nog meer korstmossen: 
 
In de koudere periode van het jaar zijn insecten schaars en dan richt ik mijn blik c.q. de camera 
op onderwerpen die wel aanwezig zijn. Dat zijn dan vooral paddenstoelen/zwammen en in een 
later stadium bijvoorbeeld ook korstmossen. Naast de bekende oranje-gele dooiermossen zie ik 
regelmatig andere soorten, vooral het melig takmos is alom op bomen aanwezig. Maar ook 
diverse soorten schotelkorst en het olijfschildmos kwam ik tegen. Op hunebedden zijn eveneens 
leuke soorten te vinden, zoals bijvoorbeeld granietschildmos. Blader maar eens door een 
korstmossengids, dan zie je dat er veel bijzondere soorten bestaan.  
In de hoop nog een paar interessante soorten te vinden ging ik maar eens kijken op de 
Zuiderbegraafplaats in het Asserbos. Deze begraafplaats werd tussen 1887 en 1892 aangelegd en 
ik was benieuwd wat ik daar zou zien. 
 

 



De omstandigheden op een kerkhof zijn ideaal voor korstmossen. Veel soorten groeien het best 
op natuursteen (graniet en hard kalksteen). Moderne, gladde grafstenen zijn voor korstmossen 
niet interessant. Veel oude graven op de Zuiderbegraafplaats zijn zwart ‘aangegroeid’. In eerste 
instantie herkende ik het niet als een korstmos, maar op graven die niet volledig zwart zijn zag ik 
dat het zwart wordt omringd door een blauw randje. Het bleek een korstmos met een zeer 
toepasselijke naam: zwarte grafkorst. Dit donkerkleurig korstmos groeit vooral op horizontale 
delen van het graf. Ik heb er weinig informatie over kunnen vinden, maar het schijnt een vrij 
zeldzame soort te zijn die, zoals de naam al doet vermoeden, vrijwel alleen op begraafplaatsen 
voorkomt. Zo te zien begint zwarte grafkorst als een grijs rondje met een blauwe ring. Op 
meerdere graven kwam ik verse zwarte grafkorsten tegen. Maar er waren meer leuke soorten te 
vinden, zoals bijvoorbeeld: donker landkaartmos, kastanjebruine schotelkorst en platte 
citroenkorst. 

    
granietschildmos          kastanjebruine schotelkorst       donker landkaartmos                platte citroenkorst 

    
Zwarte grafkorst 3 x      met rond dambordje 
 

-Vlinderwerkgroep: 
Nieuwe soort voor Drenthe! klik hier  De vroege walstrospanner, 
zie foto. 
 

-Van Geke Kooistra: 
Eekhoorns in Assen Oost 
 
Sinds het flink heeft gevroren en gesneeuwd, heeft een eekhoorn in Assen-Oost uitgevonden dat 
er bij de huizen voldoende voedsel te halen is om de winter door te komen. Het beestje klimt op 
daken, schuttingen, in bomen en rooft pindanetjes en voedertafels leeg.  Waarschijnlijk is het 
een vrouwtje, bij een bewoner aan de Vredeveldseweg had ze in de schuur onder de dakpannen 
een nest gemaakt. Het nest had ze zorgvuldig bekleed met veren uit een hoofdkussen dat werd 
gelucht… 
Inmiddels heeft de eekhoorn een metgezel gevonden. Met z’n tweeën struinen ze nu door de 
wijk op zoek naar voedsel en waarschijnlijk zoeken ze een nestplaats. Ze zijn onafscheidelijk bij 
elkaar. Bij het landgoed Valkenstijn leeft een populatie eekhoorns, alsook op het terrein van GGZ 
Drenthe. Wellicht dat de beestjes van een van deze plekken vandaan komen. Nu is het wachten 
op de zomer totdat ze met een rits kindertjes in de wijk van voederplaats naar voederplaats 
gaan.  
 

 

https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/vroege-walstrospanner/


  
 
 

5)De Pen: 
De pen is deze maand voor Bert Broekman 
 
Van de redactie kreeg ik het verzoek mij in deze rubriek aan jullie voor te stellen, dus bij deze. 
 
Mijn naam is Bert Broekman en momenteel ben ik o.a. als vrijwilliger van het Drents Landschap 
actief op het landgoed Overcingel. 
Ik ben inmiddels al weer bijna 9 jaar met pensioen, na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn 
geweest in het onderwijs. Het grootste gedeelte 
hiervan in het basisonderwijs in Assen, de laatste 12 
jaar in het voortgezet onderwijs op een “groene” 
school, het AOC Terra. Een van de vakken waarin ik les 
gaf was uiteraard biologie. 
Groen loopt een beetje als een rode draad door mijn 
leven. Opgegroeid in het dorp Echten te midden van 
bossen, heidevelden en agrarisch gebied en daar in 
mijn jeugd heel veel tijd buitenshuis in doorgebracht. 
Ook heb ik samen met mijn vrouw al jaren een 
moestuin/plukbloementuin en ben voorzitter van de 
afdeling Assen van Groei & Bloei. 
 
Mijn eerste contact met het IVN dateert (denk ik) vanaf het moment dat we als basisscholen in 
Assen veel ondersteuning kregen van de educatieve dienst van de gemeente Assen, waarin IVN-
ers als Johan Wessel en later Jan Dekker een belangrijke rol speelden. 
Op één van de ledenvergaderingen kwam ik toevallig in gesprek met Mieke Jansen, van het een 
komt het ander en voor ik het wist was ik als gids betrokken bij de krokuswandelingen op 
Overcingel. 
Dat doe ik nog steeds en met heel veel plezier. Helaas moesten we dit jaar i.v.m. Corona de 
rondleidingen schrappen. We hebben dit ondervangen door op het landgoed een wandelroute 
(met éénrichtingverkeer) uit te zetten die de bezoekers langs de mooiste plekjes leidt. 
Onze eerste ervaring is dat dit goed heeft gewerkt. 
We hopen volgend voorjaar de traditie van de krokuswandelingen te kunnen voortzetten. 
 
Ieder jaar merken we dat voor veel Assenaren een eerste kennismaking is met dit stukje van 
Assen. 
Een pareltje van natuur en cultuur en een oase van rust. 

 

 



Tijdens de  excursies besteden we aandacht aan cultuurhistorische aspecten ( dus o.a. over het 
huis Overcingel, de bijgebouwen, de  tuin en een stukje familiegeschiedenis),  de 
waterhuishouding van het gebied ( eigenlijk van oorsprong een beekdallandschap), de 
bedreigingen van het kwetsbare gebied. 
En natuurlijk over de flora en fauna. 
De excursies heten niet voor niets krokuswandelingen. Zo staan we (letterlijk) stil bij enkele 
monumentale bomen en de diverse stinzenplanten. En natuurlijk hopen we op een ontmoeting 
met eekhoorns of andere bewoners van het landgoed. 
 
Ik hoop dan ook nog jaren deel uit te maken van deze activiteit van het IVN. Samen onder andere 
met Wytze Wybenga, ook gids en vrijwilliger op Overcingel, aan wie ik met veel plezier de pen 
doorgeef. 

 

-Heel Assen Zoemt 
Op 2 maart hebben diverse bestuursleden deelgenomen aan een zoom-bijeenkomst rond het thema 
“Heel Assen zoemt”. Deze was georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe, die dit initiatief actief 
ondersteunen. Het was een kennismaking van groene (Assense) verenigingen met de organisatie. 
In de gemeente Assen zijn veel bewoners- en vrijwilligersgroepen en verenigingen actief in hun eigen 
wijk, straat of nabijgelegen groengebied om met elkaar de natuur een handje te helpen. Voorbeelden 
van initiatieven zijn het aanplanten van fruitbomen en struiken, het snoeien van het buurtgroen en 
het natuurvriendelijk inrichten van een parkje. Landschapsbeheer Drenthe biedt veel van deze 
groene initiatieven al een aantal jaren ondersteuning, onder andere door het geven van adviezen en 
het leveren van gereedschappen. 
In de afgelopen jaren zijn in Assen daarnaast steeds meer initiatieven ontstaan die zich richten op het 
natuurvriendelijk inrichten en beheren van bermen. Door bermen en overhoekjes natuurvriendelijk 
in te richten, gefaseerd te beheren en te beschermen kunnen we vogels, insecten en allerlei andere 
planten en dieren een thuis bieden in en om Assen. Dit alles om de biodiversiteit in Assen (en 
omgeving) te vergroten. 
Indien u ondersteuning wenst kunt bij Landschapsbeheer Drenthe (0592-316 616) terecht. Of kunnen 
zij fungeren als aanspreekpunt of contactpersoon van een van deze initiatieven. 

 
 

Einde Nieuwsbrief 

 

KNNV afd. Assen      IVN Assen 

Secr. Bert Evers       Secr. Jaap van Roon 

secretaris@assen.knnv.nl                  secretaris@ivnassen.nl       
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór 22 april sturen aan: nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com 

 

De redactie,  

Ton van de Vis en Theo de Grijs 

Verslag van Janet Wijsman-van de Ven 

Op ontdekkingsreis in het Arboretum Assen 

 

Aan de rand van Assen in Zeijerveen ligt het Arboretum Assen. Het Arboretum Assen is een 
internationale bomentuin van circa 20 hectare groot. De bomen en struiken die er groeien zijn 
afkomstig uit Azië, Amerika en Europa. In deze werelddelen groeien namelijk ook boomsoorten die 
kunnen gedijen in het Nederlandse klimaat. Bij het ontwerp door landschapsarchitect Harry Berg is 
het Arboretum daarom opgedeeld in deze drie werelddelen. Het bijzondere van Arboretum Assen is 
dat de bomen en struiken zijn aangeplant naar herkomstgebied en niet naar boomsoort. 

Verder is bij het ontwerp rekening gehouden met de bestaande eikenlanen, het golfterrein dat er 
doorheen geweven ligt en de wijken (grote sloten ter afwatering van het vroegere veengebied) die er 
al waren. Van sommige wijken zijn vijverpartijen gecreëerd.  

Op 17 april 2004 is de eerste officiële boom geplant. Vergeleken met andere arboreta is het 
Arboretum Assen nog een zeer jonge bomentuin. Veel aangeplante bomen kunnen honderden jaren 
oud of zelfs een paar duizend jaar oud worden zoals de Mammoetboom. De bomen die er nu 
groeien, staan eigenlijk nog letterlijk in de kinderschoenen. Bij sommige bomen kun je nu al zien aan 
de grootte of het bomen zijn die snel of langzaam groeien. En jaarlijks worden er door vrijwilligers 
nog bomen en struiken aangeplant.  

 

Het interessante aan het Arboretum is dat de diversiteit aan bomen en struiken groot is. Op dit 
moment staan er zo’n 450 soorten maar in het eindstadium is het de bedoeling dat er 600 staan. 

file:///C:/Users/Ton/Documents/documenten%20Ton/KNNV/Nieuwsbrief%202017%2011/nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com


In elk seizoen laat elke soort boom weer een andere schoonheid van zichzelf zien. Veel bomen die er 
staan zijn ook te vinden bij mensen thuis in de tuin, in het park of langs de weg. Mocht je nog een 
keer een boom willen planten in je eigen tuin dan is het Arboretum de plek om te onderzoeken wat 
je mooi vindt. De bloesem in het voorjaar, daarna de boom vol in blad, de ontwikkeling van bloem tot 
zaad/vrucht, de gekleurde bladeren in de herfst. En 
tot slot en zeker niet onbelangrijk, het kale silhouet 
van de boom in de winter waarbij de takken en bast 
goed te zien zijn. Elk seizoen een andere gedaante. 

Zelf vind ik de langzaam groeiende Amberboom  

een hele mooie loofboom vooral in de herfst. Elke 
Amberboom kleurt namelijk anders. En als de 
bladeren van de boom afgevallen zijn dan zie je de 
mooie kurkachtige takken met korstmossen erop. De 
bladeren ruiken lekker als je ze kneust tussen je 
vingers.  

Naast de loofbomen zijn er ook verschillende naaldbomen/coniferen in het Arboretum te vinden. 
Door de meeste mensen wordt aan deze bomen vaak niet zoveel aandacht besteed omdat ze het 
hele jaar door groen zijn (m.u.v. de Larix en Moerascypres) en 
onveranderlijk lijken, maar dat is zeker onterecht. Als je door de 
seizoenen heen op de verschillende naaldbomen/coniferen gaat 
letten dan zie je dat ze zich wel degelijk ontwikkelen. Als de 
naaldbomen in bloei komen en je zowel mannelijke als vrouwelijke 
bloemen ziet verschijnen is dat heel mooi om te zien. En ook de 
ontwikkeling naar een kegel gedurende het groeiseizoen is prachtig 
om te volgen.  

In het Amerikagedeelte staat bijvoorbeeld de Edelspar.   
 Bovenin bij de top zie je in het voorjaar de kegels in bloei komen die 
zich daarna door ontwikkelen tot echt grote rechtopstaande 
reuzenkegels in de herfst. Afgelopen seizoen ben ik er vaak 
langsgelopen maar het is me helaas nooit gelukt om zo’n  grote indrukwekkende kegel te 
bemachtigen. Te hoog in de boom om te plukken en helaas niet op de grond te vinden. Ik dacht altijd 
dat anderen, mens of dier me voor waren geweest. Maar op een mooie zonnige herfstdag zag ik dat 
de kegels helemaal niet naar beneden vielen maar uit elkaar vielen. De zaadjes dwarrelden als 
helikoptertjes naar beneden. Een teleurstelling voor mij maar achteraf een onvergetelijk 
leermoment. 

Een andere naaldboom die zeker de moeite waard is om van dichtbij te bekijken is de Slangenden. 
Als je aan de driehoekige scherpen naalden voelt snap je waarom de boom ook wel Apenverdriet 
wordt genoemd. De driehoekige naalden draaien spiraalsgewijs om de tak heen. Ik vraag me altijd af 
als ik deze boom zie, of kunstenaar MC Escher deze boom als inspiratiebron heeft gebruikt.  

Als je langs de bomen loopt kun je bij vele een naambordje zien. De namen worden zowel in het 
Latijns als in het Nederlands aangegeven. Sommige Nederlandse namen zijn erg grappig om te lezen. 
Zo heb je er niet alleen de Duivelswandelstok, de Doodsbeenderboom en Azijnboom staan maar ook 
een Hartjes- en Hemelboom. Veel bomen doen als je er goed naar kijkt met recht hun naam eer aan. 

Ook zijn er verschillende bomen met gedenkbordjes. Mensen kunnen, als ze iets te gedenken of te 
vieren hebben, een boom adopteren of planten. Een mooie manier om goede herinneringen en het 
Arboretum toekomst te geven. 

 

 



Wat veel mensen zich niet realiseren als ze door het Arboretum wandelen is dat het in zijn huidige 
vorm alleen mogelijk is door de inzet van vele vrijwilligers. Er worden duizenden uren per jaar 
gemaakt. Iedereen doet dat op zijn/haar eigen manier. Naast een enthousiaste ploeg (circa 25 
mensen) die elke dinsdagochtend aan de slag gaat met het onderhoud zijn er ook mensen die 
bestuurstaken vervullen, zorgen voor de informatievoorziening, beheer, educatie etc. Doordat zij hun 
hart geven aan bomen kunnen wij ons hart er aan ophalen. 

 

Zowel voor jong en oud is het Arboretum de moeite waard om te bezoeken. De toegang is gratis. Er 
zijn onverharde wandelpaden en een uitgezette wandelroute (circa 2,7 km) met lila paaltjes. Ook 
staan er bankjes langs de wandelpaden. Verder biedt het Arboretum mooie vijverpartijen, een 
uitkijktoren en een rode pagode (Aziatisch tempelgebouwtje). Voor meer informatie en 
adresgegevens kun je de volgende site raadplegen: www.arboretum-assen.nl  Op deze site is ook het 
bomenassortiment te vinden. 

Tot slot heb ik hieronder nog tips per seizoen weergegeven waar je op kunt letten tijdens het bezoek 
aan het Arboretum. 

Winter 

Ook in de winter is er genoeg te zien in het Arboretum. De loofbomen hebben hun bladeren laten 
vallen maar de knoppen zijn alweer gevormd en goed zichtbaar. Als je deze nauwkeurig bestudeert 
zie je dat er veel verschil zit tussen de verschillende boomsoortknoppen. Omdat het blad van de 
boom is, zijn de takken en bast ook goed zichtbaar. Elke boom biedt met haar bast op zijn eigen 
manier bescherming aan het gevaar (denk aan droogte, bosbrand, koude, insecten etc.) in het 
continent waar het vandaan komt.  

   

Bast  van resp. amberboom  esdoorn   goudberk 

Lente  

In de lente zie je de bomen langzaam in blad en bloei komen. De blaadjes die uit de knop ontvouwen 
zijn een kunstwerk op zich. Sommige bomen laten hun bloesem voor de bladvorming zien en andere 
pas erna. De windbestuivers bloeien vaak iets eerder omdat ze voor de bestuiving niet afhankelijk 
zijn van insecten. Omdat er nog geen blad aan de boom zit kan het blad het verspreiden van 
stuifmeel niet verhinderen. 



De insectenbestuivers hebben meestal zachte kleuren met mooie bloemblaadjes. In het Arboretum is 
in het voorjaar vooral het gebied rondom de pagode in het Aziëgedeelte een prachtig gezicht met 
o.a. Japanse sierkersen en de Stermagnolia’s. 

Zomer 

In de zomer staan alle bomen in blad. Bestudeer eens de verschillende soorten bladeren qua vorm en 
grootte. Ze verschillen enorm. Bekijk eens het blad van een jonge kleine Anna Paulownaboom en dat 
van een grote Anna Paulownaboom.  Ook de Ginkgo biloba, de Amerikaanse tulpenboom en de 
Hartjesboom hebben bladeren die het bestuderen waard zijn.  

  

rode esdoorn en tulpenboom   stermagnolia 

Verder kun je in de zomer op sommige bomen gallen waarnemen. Afgelopen zomer zat op het blad 
van de Amerikaanse linde de lindegalmijt. En het blad van de Els was aangevreten door het 
Elzenhaantje wat een mooie gatenkaas liet zien in het blad. 

Herfst 

In de herfst zijn de bomen en struiken klaar met hun belangrijke taak, het vormen van nageslacht. 
Veel vruchten, noten en kegels zijn dan te bewonderen. Verder nemen de loofbomen in dit seizoen 
nog een maal hun kans waar om even te schitteren met hun herfstkleuren voordat ze weer te ruste 
gaan. In de herfst is het zeker de moeite waard om meerdere keren te komen. De bomen laten 
afwisselend hun blad verkleuren en vallen. Vooral de Rode esdoorn en Tupelobomen geven mooie 
kleurencontrasten met de omgeving. Een leuk weetje is dat Tupelo de geboortestad van Elvis Presley 
was in de staat Mississippi in Amerika.  

 

 


