Beleidsnota van Bestuur Arboretum Assen
Inleiding
De discussies, die wij eind 2014 in het bestuur gevoerd
hebben over de toekomst van ons Arboretum, heeft in
ieder geval het succesvolle project ‘Hart(d) voor
Bomen” opgeleverd.
Medio 2015 werden ons subsidies toegekend van de
provincie Drenthe (€ 23.000,00), de NAM (€ 3000,00)
en het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 2500,00).
‘Hart voor Bomen’ is wat ons als bestuursleden en
vrijwilligers bindt en verbindt met het Asser Arboretum.
Aan het slot van die discussies is afgesproken, dat de gespreksresultaten zullen worden
verwoord in een Beleidsnota, waarin onze visie op heden en toekomst van het Arboretum
wordt vastgelegd.
STICHTING ARBORETUM ASSEN
Missie:
Ons hart(d) voor bomen willen we overdragen op geïnteresseerden, zodat het Arboretum
een breed gedragen maatschappelijk project blijft en het bomenpark als een blijvende
behoefte gevoeld wordt.
We willen daarmee het belang voor de mens van bomen/planten in het ecosysteem van
onze planeet vergroten.
Doel:
Het Arboretum als bomenpark in stand houden en de collectie bomen en struiken verder
ontwikkelen en voor een breed publiek toegankelijk houden met veel aandacht voor
landschapsschoon, wetenschap en recreatieve beleving.
De missie is geslaagd als een breed samengesteld team van vrijwilligers zich hiervoor
enthousiast en blijvend inzet. Bewoners van Assen ervaren het Arboretum vanzelfsprekend
als “hun” bomenpark.
Doelgroepen:
 leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (8- 14 jaar)
 geïnteresseerde bezoekers
 passanten
 vakmensen (groenmensen, dendrologen, natuurminnaars, landschaparchitecten.)
 studenten MBO-HBO-Universiteit (verbreden van bomenkennis).

IDENTITEITEN: Wie zijn wij?
1. De Stichting Arboretum Assen is een Vrijwilligersorganisatie met veel liefde voor bomen
in een parkachtige omgeving, waarin we genieten van schone lucht, vergezichten en de
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variatie, die de natuur ons daar biedt in de verschillende kleuren en verschijningsvormen van
bomen en struiken in de verschillende seizoenen.
Wij werken met een Bestuur en een Werkgroep Aanplant en Beheer, met daarin
deskundigen op het gebied van landschap, bosbouw, dendrologie, landbouw en
greenkeeping.
Deze werkgroep begeleidt de deelnemers van de Vrijwilligerswerkgroep Onderhoud, die
onderhoudswerkzaamheden uitvoert en ook betrokken is bij beleidsvorming.
2. Het Arboretum Assen.
Een arboretum is een verzameling van bomen en struiken, die op een bepaalde manier is
gerangschikt. Die schikking kan op verschillende manieren plaatshebben, zoals:
veel soorten van één geslacht bij elkaar (vb. Eiken, Rododendrons, Esdoorns); of
van één familie: Pijnboomsoorten in een Pinetum of van één klasse: Kegeldragers
(Coniferae).
Het bestuur van de Stichting Arboretum Assen heeft bij de aanleg in 2004 gekozen voor een
geografische indeling: de bomen en struiken zijn gegroepeerd naar hun voorkomen in 3
werelddelen: Noord-Amerika, Azië en Europa. Op termijn zullen er dan vele honderden
soorten aanwezig zijn.
Met zijn omvang van ruim 20 hectare, de geografische indeling en de fraaie landschappelijke
vormgeving is sprake van een uniek fenomeen voor Nederland.
Bovendien:
 Het Arboretum heeft internationale aspecten: bezoekers maken een ontdekkingsreis
door 3 continenten en komen voorbij de iconen van het bos zoals bijv. de Ginkgo
biloba (Japanse notenboom) uit Azië, de Sequoiadendron giganteum (de
mamouthboom) en de Maple Leaf uit Amerika resp. Canada en Eik en beuk uit
Europa.
 Het bomen- en struikensortiment bestaat uitsluitend uit originele soorten, geen
kwekersvariëteiten. Daarmee is het voor de toekomst een genenbron.
 Langs de bosvakken staan solitaire bomen, waardoor de karakteristieke vorm van
boom in vrijstand te bewonderen is. Maar dezelfde soorten zijn ook in bosverband
geplant en dat leidt tot een heel andere boomvorm.
Die verschillen zijn sprekend. Het betreft bijvoorbeeld soorten als Ginkgo biloba en
Sequoia (Redwood)
 Het is een Open Bomenpark, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.
Doelen bereiken.
Hoe willen we onze doelen bereiken?
1. Vrijwilligersbeleid formuleren en uitvoeren.
De stichting is helemaal afhankelijk van vrijwilligers, het is het kenmerk van onze
identiteit. Daarom vraagt het veel aandacht.
Werven en binden van vrijwilligers is dan ook uitermate belangrijk. Daarbij gaat
het ook om diversiteit: beheerswerk, rondleidingen, begeleiden scholieren,
communicatie, website-ervaring.
Het bestuur gaat dat beleid in 2016 vorm geven.
2. Communicatiebeleid.
Meer dan nu zal het Arboretum bekendheid moeten krijgen om (nieuwe)
vrijwilligers te bereiken en andere mogelijk geïnteresseerden. Middelen zijn:
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-

de jaarlijkse donateursdag met inspirerende spreker en rondleiding,
themaochtenden voor onze vrijwilligers (oa. snoeien van bomen, bezoek
kwekerij Ebben 2105, excursie landgoed Valkestijn)
arboretum is leerwerkplaats voor AOC-Terra in Assen,
goed functionerende website. De huidige website zal worden aangepast en
veel actiever worden benut.
Uitbrengen van nieuwsbrieven, maandberichten, bijvoorbeeld boom van de
maand en andere bijzondere zaken gerelateerd aan de seizoenen.

3. Educatieve programma’s en informatie
- het betrekken van de Asser schooljeugd bij het arboretum door middel van
educatieve programma’s voor verschillende leeftijd categorieën
- het verbeteren van de beleving bezoekers door middel van een
bewegwijzerde route, beschrijving daarvan in een folder of informatieboekje
en ontwikkelen van een wandel-app.
- het organiseren van rondleidingen voor groepen op aanvraag
Toekomst.
Hoe ziet het bestuur de toekomst van het arboretum?
Omvang, samenstelling bomen/struiken
Het wetenschappelijke aspect van onze bomentuin zal later in de tijd worden
uitgewerkt, als de collectie volledig is. Dan is het inhoudelijke en fysieke beheer aan
bod: het inrichten van een collectiedatabase, met gegevens over naamgeving,
plaatsbepaling (GPS, “waar staat die boom?”) en herkomst
Dan zal een volledige inventarisatie uitgevoerd gaan worden.
En duurzame contacten opbouwen met groenopleidingen, MBO-HBO en universiteit
Samenstelling bestuur
Vaststellen en vastleggen welke kwaliteiten nodig zijn binnen het bestuur en zijn
adviseurs, zoals bijv. juridisch, financieel, secretarieel, communicatie&marketing,
educatie, ict.

-

Uitbreiding werkgroepen
De Werkgroep Aanleg en Beheer is vooral bezig met beheerswerk.
Het is wenselijk gericht vrijwilligers te werven voor zaken als educatie, rondleiden
communicatie.
website deskundigheid,
borging financiële basis
borging van bomenkennis
donateurs werving.
In het te ontwikkelen Vrijwilligersbeleid zullen deze aspecten uitgewerkt worden.

Vastgesteld in bestuursvergadering dd 18 december 2015
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