Stichting Arboretum Assen

Activiteiten van/in het Arboretum in 2019
Onderhoudswerkzaamheden:
Op vrijwel alle dinsdagochtenden waren vrijwilligers bezig met
onderhoudswerkzaamheden: markeren van de jonge boompjes, knippen van
uitlopers van afgezaagde bomen, maaien van gras, bramen, wilgenroosje,
brandnetels. Vormsnoei van bomen, onderhoud van uitkijktoren en pagode. Van de
groep van 25 vrijwilligers zijn er elke week zo’n 15 actief bezig.
Plantwerk
In 2018 is begonnen met een inventarisatie van het aanwezige bestand bomen en
struiken en dat vergeleken met het oorspronkelijke beplantingsplan. Op basis van
deze inventarisatie is in 2019 een begin gemaakt met de afronding van de
beplanting in het deelgebied Amerika, het project 2019. Mede door een bijdrage
van het prins Bernard Cultuurfonds en van de gemeente Assen konden de
vrijwilligers dit jaar ca 600 bomen in bosverband en ca 35 solitaire bomen worden
geplant.
De vrijwilligers werden op één zaterdag geholpen door leden van de Rotaryclub
Assen, die hiermee hun project “Handen uit de mouwen” gestalte gaven.
Voorlichting
De bomenapp, die met ondersteuning van de Regio Assen- Groningen is ontwikkeld,
wordt door veel bezoekers gebruikt om op een bijzondere wijze kennis te nemen
van de bijzondere bomen in het arboretum.
Ook in 2019 bracht een aantal groepen een bezoek aan het arboretum, waarvoor
door een vrijwilliger een rondleiding werd verzorgd.
Overig
Enkele vrijwilligers zijn begonnen met het vastleggen van het aanwezige
bomenbestand in een GIS-bestand. De daarmee gepaard gaande inventarisatie

levert de noodzakelijke informatie op voor de nog uit te voeren
plantwerkzaamheden.
De jaarlijkse donateursdag werd afgesloten met het planten van een
herdenkingsboom door Jaap Verburg, bestuurslid van het Prins Bernard
Cultuurfonds. Daarmee toonde het Arboretum haar dankbaarheid voor de
toegekende bijdrage voor het project 2019.
In 2019 zijn er 17 herdenkingsbomen geadopteerd of geplant. Voor de schenkers is
zo’n boom een waardevolle manier om een bijzondere gebeurtenis te gedenken.

