Schenk een boom

Wat is het Arboretum Assen?
Een verzameling bijzondere bomen en struiken in een samenhangend park- en
boslandschap aan de westzijde van Assen. Een nog jonge, levende verzameling vol met
verhalen die grotendeels nog verteld moeten worden. Het Arboretum groeit uit tot een
nieuw Asser Bos.
In 1990 legt de gemeente Assen ten westen van de A28 een bos aan in het oude
veenontginningslandschap rond het buurtschap Zeijerveen. In het bos worden eikenlanen
aangelegd, die straalsgewijs samenkomen in de omgeving van het gebouw van de Drentse
Golf en Countryclub.
In 1997 wordt het initiatief tot het ontwikkelen van een Arboretum genomen door
Herman Westra van Holthe, oud notaris en bomenkenner.
Een deel van het nog jonge bos wordt aangewezen als gebied waar het Arboretum zich zal
kunnen ontwikkelen. De eikenlanen vormen de basis van het ontwerp van de
landschapsarchitect Harry Berg. De vroeger aanwezige wijken en sloten worden
omgevormd tot mooie vijverpartijen. Met de grond uit de gegraven waterpartijen worden
heuvels gecreëerd.
Er wordt voor gekozen om de bomen niet bij elkaar te planten naar soort.
De bomen en struiken worden geordend naar hun herkomst uit de drie werelddelen: Azië,
Noord-Amerika en Europa. De bomen worden zowel in bosverband als solitair

geplaatst.

Word vrijwilliger of donateur

In 2004 is met de aanplant begonnen.
Het zal nog jaren duren voordat alle bomen in het Arboretum zijn volgroeid.
In de eindsituatie zullen er ongeveer 600 soorten bomen en struiken aanwezig zijn.

www.arboretum-assen.nl

VRIJWILLIGERS, SCHOLIEREN, PARTICULIEREN,
BEDRIJVEN.
De organisatie wordt door velen gedragen. Wekelijks werken groepen vrijwilligers
aan de bomen, zij planten, maaien, snoeien, dunnen, begeleiden excursies,
organiseren lezingen, ontvangen scholen en begeleiden stagiaires. Omdat het
gebied waarop het Arboretum is ontwikkeld een waterwingebied is wordt een deel
van het beheer gedaan door de Waterleiding Maatschappij Drenthe. De
combinatie met het golfterrein en het door de gemeente aangelegde bos zorgen
voor een krachtige ruimtelijke inbedding in de westelijke stedebouwkundige
structuur van Assen. Scholieren doen praktijkervaring op en dragen hun steentje
bij, particulieren doneren een herdenkingsboom en bedrijven zien de waarde van
de unieke ontwikkeling van het Arboretum en steunen die harte.

Herinneringsboom, geboorteboom,
huwelijksboom, doneren:
Kijk op onze website voor de mogelijkheden.
www.arboretum-assen.nl

