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1.

Het landgoed Valkenstijn

In Assen Oost, ten zuiden van het Amelterbos, ligt het voormalig landgoed Valkenstijn, voorheen
beter bekend als Vredeveld. Vredeveld was de naam van de havezate, die aan het eind van de 16de
eeuw op het landgoed werd gebouwd. Het landhuis is bewoond geweest door vele markante
Assenaren, die belangrijk waren voor de geschiedenis van Drenthe en Assen.
Vanaf half 19de eeuw ging het landgoed verder onder de naam Valkenstijn. Valkenstijn was de naam
van de toenmalige bewoners. Zo is het landgoed blijven heten tot op heden.
Het landgoed wordt gekenmerkt door met houtsingels en grachten omzoomde weilanden. De
interne landschappelijke waarde is door het mozaïek groot en aantrekkelijk voor wandelaars.
Ondanks dat het een belangrijk deel uitmaakte van de Asser historie is het monumentale huis, dat
het middelpunt vormde van het landgoed, in 1966 afgebroken. Helaas was het in zeer vervallen staat
geraakt. Nu laten steenkorven en betonnen strips zien wat de contouren waren van een ooit statig
landhuis. De informatietafel geeft een verhaal weer van de geschiedenis van het landgoed.
Delen van het oude landgoed, de statige oprijlaan en de waterpartijen (o.a. de gracht om het huis)
zijn nog wel bewaard gebleven. Ze geven een beeld van de oud Hollandse tuin en landschapstijl van
de 18de eeuw met een latere verandering binnen deze contouren van de klassieke Engelse tuin en
landschapstijl.
Tegenwoordig is het landgoed een groene oase binnen bebouwd gebied, die bij uitstek geschikt is om
in te wandelen en de natuur in de nabijheid van de stad te beleven. Ook voor de kinderen valt er
genoeg aan natuur te beleven. Ze kunnen er spelen in bosjes en op omgevallen bomen en een
bezoek brengen aan de kinderboerderij en natuurspeelplaats. Voor de hondenbezitters is er een
afgerasterd speelveld, de hondenspeelplaats.
De graftombe is nog een duidelijk bewijs van het bestaan van Valkenstijn. Het monument is de enige
particuliere begraafplaats van Assen en wordt gesierd door een opvallend, door de Asser IJzergieterij
vervaardigde, gietijzeren grafteken van eind 18de eeuw. In dit ornament zit veel symboliek verwerkt
rondom de dood.

2.

Situatieschets

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de gemeente Assen het landgoed Valkenstijn verworven.
Het landgoed verkeerde toen in een behoorlijk verwaarloosde staat. In het kader van een
werklozenproject heeft de gemeente het landgoed een grote opknapbeurt gegeven, de
toegankelijkheid vergroot en is er een kinderboerderij gekomen.
In 2010 is een groep bewoners o.l.v. mevr. M. Krayer begonnen om het landgoed en vooral de plek
waar het landhuis stond verder op te knappen.
Nu is het landgoed onder beheer van de stichting Landgoed Valkenstijn. Bestuurders bestaan uit
vrijwillige bewoners uit de buurt die samen met vele andere bewoners uit de buurt het onderhoud
doen van het landgoed. Dit gebeurt in goede samenspraak met de gemeente Assen, die eigenaar van
de grond is en de stichting gedeeltelijk ondersteunt. Daarnaast werkt de stichting nauw samen met
de dierenweide Assen-Oost, de hondenspeelplaats, Landschapsbeheer Drenthe en Promens Care.
Op een landgoed blijft constant sprake van onderhoud en beheer, zoals opslag verwijderen, maaien
en de paden en grachten onderhouden. Er wordt gewerkt vanuit een beheerplan dat in 2010 met
een schetstekening is vastgesteld. Echter er is behoefte aan een helder omschreven beheervisie voor
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het landgoed, eenduidig in beeld brengen waar het beheer voor de komende periode precies uit zal
bestaan. Het beheerplan is daarmee vooral een communicatie document. Hiervoor is
Landschapsbeheer Drenthe benaderd om de stichting te adviseren

3.

Gewenste situatie

Een voormalig landgoed, zoals Valkenstijn, is het behouden waard! Niet alleen vanwege de
ecologische waarde en de landschappelijke kwaliteit, die het binnen stedelijke gebied brengt, maar
zeker ook vanwege de cultuurhistorische waarde.
De combinatie van historie, natuur en de bewoningsgeschiedenis maakt Valkenstijn tot een
onvervangbaar onderdeel van het erfgoed van Assen. Wanneer we hier zuinig op zijn kunnen ook
toekomstige generaties hiervan blijven leren en genieten.
Het is dan ook van belang het specifieke karakter (zoals singels, lanenstructuur, open ruimten en
grachten) en de ecologische waarde van het landgoed te behouden en waar mogelijk te versterken.
Daarbij hoort in principe een van nature voorkomende beplanting. In het verleden werden ook wel
streekvreemde beplantingen op landgoederen aangeplant om zo een parkachtig karakter te creëren.
Voorbeelden hiervan zijn de vele stinsenplanten, de moerascypressen en de robinia’s.
Ook de cultuurhistorische elementen als grachten, graftombe, fruitboomgaarden, de contouren van
het landhuis en restanten van een ijskelder van de havezate, wil de stichting graag levendig houden.
Los van de cultuurhistorische waarde en natuurwaarde van Valkenstijn nodigt een groen gebied als
Valkenstijn natuurlijk uit om heerlijk even wat groen op te snuiven tijdens een wandeling en elkaar te
ontmoeten. De sociale veiligheid willen we zoveel mogelijk borgen door een overzichtelijk landgoed
met mooie zichtlijnen. Want die sociale functie is een waarde van Valkenstijn die we graag
koesteren!
De gemeente wil graag dat de volgende generatie bewust is van de waarde van natuur en heeft
daarvoor een deel van het huidige landgoed aangewezen om bewust met de natuur in aanraking te
komen. Dit is al aanwezig in de vorm van een kinderboerderij, maar ook door kinderen in de
gelegenheid te stellen lekker te klimmen en te klauteren op de natuurspeelplaats. Daarnaast is er
een ruimte aanwezig die de scholen uit de buurt kunnen gebruiken als schooltuin. Met de schooltuin
is het de bedoeling dat schoolkinderen, met een opgesteld teeltplan, bloemen en planten kunnen
zaaien en telen. Zo komen de kinderen direct in aanraking met de natuur. En wel op een zodanige
manier dat ze er plezier in hebben, verwonderd raken en er ook zorg voor willen dragen.
De vier weilanden die het landgoed heeft zien we graag verder ontwikkeld worden tot bloemrijke
landerijen die een stimulans zijn voor vele insecten. Het zou goed zijn als hier weer vele verschillende
inheemse soorten planten die thuis horen in graslanden zich weer zouden ontwikkelen. Hiervoor is
het nodig de weilanden verder te laten verschralen en een goed maaibeleid met het afvoeren van
het maaisel.
Het landgoed wordt veel gebruikt door hondenbezitters uit de buurt om de hond uit te laten.
Daarnaast wordt de hondenspeelplaats zelfs bezocht door mensen met honden van buiten de
gemeente grenzen. Aanlijnplicht op het landgoed is er voor een groot deel niet, indien de bezitter
van de hond goed onder controle heeft. De aanlijnplicht is er wel rond de dierenweide en
kinderspeelplaats. Op de vier weilanden is er geen opruimplicht voor hondenpoep. Binnen de hekken
van de hondenspeelplaats wel.
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4.

Beheeradvies per deelgebied

Hieronder worden per deelgebied de kenmerken en beheer van de verschillende terreindelen nader
belicht. Voor de ligging van de verschillende terreindelen wordt verwezen naar de bijlage. Per
terreindeel wordt de functie en huidige situatie van dat betreffende terrein beschreven en advies
uitgebracht voor het uit te voeren beheer.

4.1 Kinderboerderij Assen-Oost en Hondenspeelplaats
Dit terrein is in gebruik als dierenweide en is in beheer bij de Stichting Beheer Valkenstijn. Het
bestaat uit drie houten gebouwtjes, een opslagcontainer en een aantal hokken voor de dieren. Naast
deze houten gebouwtjes de aangrenzende in gerasterde dierenweiden. Het beheer is gericht op het
houden van kleinvee en siervogels.
Beheeradvies
Dieren moeten elke dag gevoerd worden en van schoon water voorzien. Daarnaast het schoon
houden van de verblijfplaatsen van de dieren.
De aanliggende hondenspeelplaats dient hondenpoepvrij gehouden te worden en onderhoud aan de
verschillen speelobjecten en zorg voor schoon water voor de honden.

4.2 Schooltuinen en restant oude vijver
Dit terrein is ingericht als schooltuin voor de verschillende scholen in de buurt. De tuinen zijn
ingericht in de vorm van cirkels. Daarnaast is er een zitplaats ingericht een vijvertje en een niet
werkende waterpomp aanwezig. De paden en omgeving rondom de circels bestaan uit gras, struiken
en (fruit)bomen. Het restant van de oude vijver heeft een rechthoekige vorm die in het verlengde
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van de gang van het voormalige landhuis Valkenstijn ligt. De orginele lengte van de vijver is
onbekend, maar zeker groter geweest.
Beheeradvies
Eventueel herstel en onderhoud van deze oude vijver is een onderzoek waard, in historische zin
gezien.
Het beheer bestaat uit het kort houden van het gras en onderhoud aan de bomen. De vijvers zullen
met beleid geschoond moeten worden i.v.m. beschermde planten die hier in de oever staan.

4.3 Sportveld met speeltoestellen
Dit terrein bestaat deels uit een veldje met daarin enkele speeltoestellen een voetbalveldje. Daar
waar het gebied 3 aan 4 grenst en het voetbalveldje eindigt is de grond weinig water door latend en
staan er bij regen al snel grote plassen. Gezien de functie wordt de grasmat intensief gemaaid.
Beheeradvies
Het beheer van de grasoppervlakten is intensief maaien om het gras kort te houden. Jaarlijks
controleren van de speeltoestellen op deugdelijkheid, naast dat de gemeente, als eigenaar, zich moet
houden aan de wettelijk voorgeschreven periodieke keuring. Onderzoek doen of er wat gedaan kan
worden aan de drassigheid van de hoeken van het sportveld.

4.4 Natuurspeelplaats
Dit terrein is in ontwikkeling, waarbij de vijver al is gegraven en één ronde heuvel aan de noordkant
al is gecreëerd. Het zand uit het gat van de vijver zal in een golvende heuvel worden veranderd,
waarbij de hoogte van de twee hoogste punten 5 meter en 1,5 meter zal zijn. De inrichting van de
natuurspeelplaats is nog in verder onderzoek, n.a.v. een oude schets die al eens is gemaakt en de
voorstellen van omliggende bewoners. De bedoeling is dat er natuurlijke speelobjecten geplaatst
gaan worden, waarbij het belangrijk is dat men vanaf de dierenweide de vijver kan zien liggen als
extra veiligheid voor de spelende kinderen daar.
Beheeradvies
Het beheer van dit gebied zal dus n.a.v. de inrichting van de natuurspeelplaats verder ingevuld
moeten worden. Maaien van het gebied met bosmaaier en daar waar mogelijk maaimachine
minimaal twee keer per jaar.

4.5. Houtsingel die parallel loopt aan de Vredeveldseweg/Platolaan
Veel van de bomen die in deze singel staan zijn eiken met enige andere soorten bomen, zoals wilde
kers, berk, hulst en esdoorn. De ondergroei is kruidenrijk met o.a. speenkruid, bosanemoon,
salomonszegel en varens. Tevens groeit er klimop en staat er braam en lagere boompjes als wilde
sering. Er loopt een voetpad door deze singel met enkele “olifantenpaadjes” richting winkelcentrum.
Het beheer in dit gebied is er op gericht de eiken en de kruidrijke onderlaag goed te laten gedijen.
Om de struiklaag goed tot ontwikkeling te laten komen is het van belang openingen in de kroonlaag
te creëren. In de overgang van de hoge kruidlaag (braam) naar de lage kruidlaag (gras) wordt
geadviseerd om in een strook van ca. 2 m breed één keer per jaar te maaien om zo, aan de zuidzijde,
een overgangszone tussen de weide en de eerste kruidlaag te creëren.
Om dit proces te versnellen is het ook mogelijk om struiken aan te planten.
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Beheeradvies
Langs de weides, aan zuid en zuidwestzijde, een gradiënt aanbrengen (zie afb. 3).
Bomen aan de wegzijde kunnen gedeeltelijk (eiken) de hoogte behouden. Opslag van de Esdoorn
verwijderen. Door de struiklaag laag te houden komt meer licht op de weilandzijde, waardoor daar
de struik- en kruidlaag zich beter ontwikkeld.
Afwisseling in hoogte kan hier ook toegepast worden, zodat de wegkant een bomenrij wordt en de
binnenkant (weide) een meer landschappelijk karakter krijgt.

Gesloten bos = boomlaag
Mantel = struiklaag
Zoom = kruidlaag

De oplopende lijn van boom-mantel-zoom in vegetaties leveren een belangrijke bijdrage aan de
ecologische functie, maar ook aan de recreatieve functie; de belevingswaarde (zie afb.3). Goed
ontwikkelde, geleidelijke randen bezitten een grote soortenrijkdom aan dieren en planten, omdat zij
zowel de soorten van het bos als het open terrein bevatten. Daarbij leven veel ongewervelde dieren
(bijvoorbeeld vlinders) in bosranden.
De boomlaag zorgt voor luwte, struiklaag voor geleiding van vlinders en insecten en kruidlaag als
waardplanten voor eieren leggen en grootbrengen rupsen. Braam is hier de overgangszone tussen
struik en kruidlaag en behoort tot de zgn. houtige kruidlaag. Hier en daar aan de oostkant langs de
Platolaan, eens per jaar dusdanig snoeien dat er voldoende licht is voor de onderbegroeiing van de
Bosanemonen en Speenkruid.
Het aantal “olifantenpaadjes” verminderen door takken barrières neer te leggen.

4.6. Elzensingel
Het is duidelijk te zien dat deze singel al eens vaker is afgezet. De stobben zijn meerstammig
uitgelopen. Inmiddels zijn de elzen van een dusdanige leeftijd dat ze elkaar in de weg gaan zitten,
aangezien ze allen strijden om het licht. De bomen groeien van
elkaar af en daardoor valt de singel uit elkaar. Ten behoeve van meer lichtval op de bovengenoemde
zoom en het in stand houden van deze singel is het van belang gefaseerd te dunnen.
Beheeradvies
De elzensingel zal gefaseerd worden gedund, jaarlijks zal een gemiddeld percentage van 5-10%
worden aangehouden. Bij dunning zal vooral aandacht worden besteed aan de veiligheid.
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4.7. Verruigd terrein
Dit stuk terrein is gebruikt als gronddepot voor de bagger die uit de grachten kwam. Het terrein
kenmerkt zich als een stuk verruigde grond met een soort van heuvelrugje en is sterk verruigd. Aan
de zuidkant langs het pad staan een rij Elzen met Braam als onder begroeiing.
Beheeradvies
Dit terrein uitvlakken met een kraan en het beeld doortrekken met het beeld dat gebied 9 geeft.
Vervolgens inplanten met bomen die bloemen geven zoals Robinia, Kastanje en Wilde Kers. Tussen
de bomen kunnen struiken geplant worden zoals Sleedoorn en Wilde Sering.
De berm langs het pad wordt geadviseerd om het pad op te nemen in het maaibeheer net als bij
gebied 9. Wanneer het uitgevlakt is kunnen in de berm inheemse planten zoals Boshyacint
Speenkruid en Bosanemoon geplant worden.
In na de zomer en het najaar is het gewenst dat het pad 3 wekelijks wordt gemaaid. Geadviseerd
wordt om het verruigde stuk van het terrein de eerste drie jaar 2 maal per jaar te maaien en het
maaisel af te voeren om zo de grond te verschralen. Daarna zal 1 keer per jaar maaien waarschijnlijk
voldoende zijn. Geadviseerd wordt om de braamstruwelen om de twee jaar in blokken te maaien.
Geadviseerd wordt om gemiddeld per 10 jaar een dunning van 10% tot 15% aan de houtsingel uit te
voeren.

4.8. Strook met Beuken langs de gracht
Langs de gracht staan verschillende zeer oude Beuken. Dat geeft een landgoedachtige sfeer. Van
deze beuken zijn enkele meer dan 120 jaar oud. Sommige zullen in de komende jaren echt gaan
lijden aan ouderdomsverschijnselen. Een paar van deze bomen zijn omgewaaid en hebben grote
gaten achter gelaten in de rij van beuken. Daar waar de oude beuken zijn verdwenen groeit veel
Hulst.
Beheeradvies
Aanplanten van 3 nieuwe beuken. Het zou goed zijn als er twee jaarlijks een keuring komt op de
gezondheid van de oude exemplaren. Mogelijk kunnen ze dan wat langer mee als er preventief
onderhoud aan gepleegd wordt. Enkele forse beuken (aan kant Valkenweg) staan half in de sloot. Het
is verstandig om het meeste gewicht van de zwaardere onderste takken te verlichten, door de takken
met beleid “in te nemen” (takken verkorten).

4.9. Pad met brede berm en verruigd stuk bos
In deze zone loopt een breed pad met aan de oost- en westzijde paaltjes zijn geplaatst om het
tegengaan van brede voertuigen dor deze strook. Aan de noordkant van het pad is een brede
kruidenrijke grasbaan met stinsenplanten. Aan de linkerkant is ook een smallere grasbaan met
stinsenplanten met aan de slootwal ratelpopulieren. De noordkant wordt vanaf het grasrijke stuk
afgesloten door een verruigd stuk bos met een paar hoge populieren.
Beheeradvies
Het verruigde stuk nog verder laten verruigen, zoals braamgroei laten gedijen in dit stuk. Deze
vegetatie wordt daardoor vlinder-, vogel- en zoogdiervriendelijk.
In de grasbanen kunnen nog stinsenplanten verder worden aangeplant, zoals Wilde Hyacinten.
Daarom is maaien van deze stroken niet eerder dan eind juni in te plannen. Zodat de stinsenplanten
goed hun reserves weer kunnen opbouwen na de bloei.
De elzensingel zal gefaseerd worden gedund, jaarlijks zal een gemiddeld percentage van 5% worden
aangehouden. Bij dunning zal vooral aandacht worden besteed aan de veiligheid.
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Het advies is de toestand van de bomen regelmatig te controleren, om onverwacht omvallen (door
windworp) te voorkomen.

4.10. Ronde weide met populieren en verruigd stuk natuur
Het gebied bestaat uit een ronde grasrijke weide omringd door ruigte met een aantal grote
populieren en veel braamgroei. Daarnaast komt hier de uitheemse Bereklauw en Grote
Springbalsemien hier voor. Aan alle kanten wordt dit gebied omzoomd door water van de grachten
en een kronkelend beekje. Dit laatste is een cultuurhistorisch waardevol gegeven samen met de
heuvel met bankje, omdat dit een voorbeeld is van de romantische Engels landshapsarchitectuur op
het landgoed. Verder staan er hier nog Beuken, Robiniabomen en Wilde Kersenbomen langs de
heuvel.
Beheeradvies
De weide dient bij voorkeur twee keer per jaar gemaaid te worden met bosmaaiers. Het gras dient
afgevoerd te worden om de grond te verarmen. Om kruidenrijke planten de kans te geven om zich in
dit stuk te ontwikkelen dient er niet voor half juni gemaaid te worden.
In dit hele gebied dient de Grote Bereklauw en Springbalsemien verwijderd te worden vlak voor de
bloei er van. Dit is conform de richtlijnen van de Europese Commissie, die schadelijke plantengroei
die de oorspronkelijke flora bedreigt te vernietigen.
De Populieren controleren of ze niet een gevaar opleveren door windworp. De Robiniabomen en
Zoete Kersenbomen onderhouden en kans geven zich goed te ontwikkelen. Mogelijk concurrerende
begroeiing weg halen.

4.11. De fruitboomgaarden
Ruim 10 jaar geleden zijn deze twee fruitboomgaarden weer hersteld. Naast de verschillende
fruitbomen staan hier ook twee walnootbomen. Op historische kaarten is te zien dat op deze stukken
terrein al lange tijd fruitbomen hebben gestaan. De bodembedekking van deze boomgaarden is gras
met in het voorjaar bloeiende bolgewassen, vnl. Narcissen.
Tussen de boomgaarden liggen twee poelen, welke een goede plek zijn voor amfibieën. Er omheen
staan een aantal grote bomen, zoals een Wilde Kers, Spar, Roninia, Esdoorn en Rode Beuk. Daarnaast
lagere bomen en struiken als Hulst, Hazelaar en Meidoorn.
Tevens is hier de graftombe te vinden van de familie Valkenstijn.
De westzijde wordt begrensd door een strook bomen langs de gracht met Hulst en Framboos. Aan de
noordwestkant staan een paar zeer grote Populieren en een paar lagere bomen. Hier ligt ook een
dikke stam van een Populier. De noordzijde, achterkant huisplaats, staan veel Hazelaars en Eiken met
enige braamgroei er doorheen.
Beheeradvies
De graslanden onder de fruitbomen vanaf eind mei kort houden door regelmatig hier te maaien.
Daar waar geen bollen hebben gebloeid kan dit maaien al eerder beginnen. Takken op gras
verwijderen. De fruitbomen 1x per jaar snoeien en organische mest onder bomen aanbrengen.
De westelijke kant en het tussenliggende gebied met bosschage elk jaar voor 5% uitdunnen. Zorg
dragen dat de sociale veiligheid aanwezig is door de bosschage van het tussenstuk open te houden
en braamgroei te beperken. Grote bomen elk jaar inspecteren op gezondheid. Noordkant met
Hazelaars en Eiken de braamgroei beperken en uitdunnen in het voordeel van de Eik. Wel Hazelaars
hier behouden. Wandelpad hier verbreden. De wal onder de grote Populieren regelmatig maaien
met de bosmaaier.
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4.12 De weilanden
De weilanden kenmerken zich met de groei van veel Zuring en Scherpe Boterbloemen. Echter de
eerste resultaten van het uitzaaien en uitzetten van andere in graslanden voorkomende planten
beginnen voorzichtig plaats te vinden. Belangrijk voor de vele insecten en vlinders die voorkomen op
het landgoed. In noordwestelijk weiland staat een duiventil en bloeit in het voorjaar veel
Pinksterbloemen. In de noordelijke weilanden groeit steeds meer Pitrus. Het noordoostelijke weiland
is losloopgebied voor honden met een pad er doorheenlopende die gemaaid wordt. In de oostelijke
weides komt de Grote Bereklauw op, naast de inheemse Bereklauw. Tevens komt er in de
noordoosthoek van de oostelijke weide bij de grote bungalow Japanse Duizendknoop op. In de
zuidwestelijke weide staan vier Moerascypressen, die zeer oud kunnen worden. Langs de randen van
de weilanden ontstaat hier en daar opslag met braam.
Beheeradvies
De weilanden dienen 1x per jaar in het najaar gemaaid te worden, bij voorkeur tijdens een droge
periode. Het maaisel dient afgevoerd te worden om de grond te laten verarmen, zodat meer
inheemse plantensoorten kans krijgen. Dit geeft een grotere ecologische waarde en kleurrijke
omgeving. Opslag langs de randen van de weilanden zelf dient verwijderd worden. Alle Grote
Bereklauw dient verwijderd te worden. Om de Japanse Duizendknoop te verwijderen moet een plan
worden opgesteld. Om de soortenrijkheid aan inheemse planten verder te bevorderen is het goed
om extra zaaigoed hiervan uit te zaaien of planten uit te zetten. Tevens zou het goed zijn om de
uitbreiding van Pitrus tegen te gaan en bevorderen van de groei van Pinksterbloemen.
Mogelijk onderzoeken of het goed is om één weiland als inschaarweide voor vee in te laten richten.
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4.13. De oostelijke laan vanaf de Platolaan
Deze laan is van cultuurhistorische waarde vanwege de oudheid, ruwweg 400 jaar, van deze laan. Het
pad wordt begrensd door verschillende soorten van bomen zoals Eik, Beuk, Lijsterbes en Hazelaar.
Hulst komt overgewaaid vanuit de aangrenzende tuinen. In de oostelijke berm, aan het begin, langs
het pad zijn in het verleden veel bollen gepland, die elk jaar opkomen. In het tweede deel staan aan
weerszijde Bosbesstruiken. Hierin begint ook steeds meer Braam zich te ontwikkelen.
Beheeradvies
De Braam en Hulst ontwikkeling zoveel mogelijk beperken. Het verwijderen er van zal moeilijk gaan,
doordat je dan ook de wortels van de Bosbes beschadigt. Voor de rest elk jaar beoordelen of er
exoten (vanuit de tuinen) opkomen of teveel opslag. Dit dient te worden verwijderd. Varen groei
bevorderen. Bomen langs het pad zoveel mogelijk ontzien om de lanenstructuur te handhaven.

4.14. De westelijke laan parallel aan de Valkenweg
Deze laan is eveneens van cultuurhistorische waarde vanwege de oudheid, ruwweg 400 jaar, van
deze laan. Dit deel van de laan bestaat voor een groot deel uit Eik en is er weinig onder begroeiing,
op één stuk na waar veel Hulst staat.
Beheeradvies
Beoordelen of er een paar eiken tussen uit gehaald kunnen worden, aangezien ze nu allemaal van
dezelfde leeftijd zijn. Bomen langs het pad zoveel mogelijk ontzien om de lanenstructuur te
handhaven.
Mogelijk hier en daar een struik plaatsen, mogelijk Brem of Bosbes, wat goed voor de insecten is.
Varens kunnen ook een alternatief zijn. Voor een paar hogere struik of boom kan bijvoorbeeld
gekozen worden voor Sleedoorn.

4.14a. De westelijke laan parallel aan de Adelaarsweg
Dit is het verlengde van dezelfde
cultuurhistorische laan. Hier is naast het
pad aan weerszijde een strook met gras
met veel brandnetel en enkele
stinsenplanten. Aan het begin van het
pad is aan westelijke zijde nog een stukje
terrein in de vorm van een driehoek.
Hierin staan nog een groep
stinsenplanten en veel braam tussen de
bomen.

Beheeradvies
De grasstrook vanaf half juni minimaal
één keer per maand te maaien met de
bosmaaier tot november. Mogelijk de grasstrook verder inplanten met stinsenplanten. De verruigde
driehoek de natuur zijn gaan laten gaan t.b.v. schuilgelegenheden voor vogels en kleinere
zoogdieren. De bomen wel controleren op mogelijk uitwaaigevaar takken, maar niet opkruinen
indien takken niet gevaarlijk zijn.
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4.15. Driehoek bos parallel aan de Platolaan
Stukje bos met o.a. Eik en Hulst en wat varens.
Beheeradvies
De verruigde driehoek de natuur zijn gaan laten gaan t.b.v. schuilgelegenheden voor vogels en
kleinere zoogdieren. De bomen wel controleren op mogelijk uitwaaigevaar, maar niet opkruinen
indien takken niet gevaarlijk zijn.

4.16. Meidoornlaantjes
Dit is een laan met aan weerszijde meidoornstruiken, welke een natuurlijke tunnel vormt. De
oeverbegroeiing is gras met hier en daar een Braam die zich er in vergroeid. Aan de westelijke
eindkant van het pad staat een half omgewaaide boom, die als natuurlijke speelplek wordt gebruikt.
De kinderen uit de buurt noemen dit “dode Harry”. Daar waar de oprijlaan het pad kruist staan twee
Valse Platanen, waarvan er één hol is en kenmerkend is voor het landgoed voor vele mensen. De
Meidoornstruiken in de oostelijke laan zijn ongeveer 5 jaar jonger dan die in de westelijke laan en
nog minder naar elkaar toegegroeid.
Beheeradvies
Jaarlijks dienen de meidoornstruiken in februari of begin maart als struik uitgedund te worden
vanwege hun warrige groei van takken. Het mag dan niet vriezen als er gesnoeid wordt. Het snoeien
van de vorm van de struiken dient er voor om het tunneleffect te vergroten, danwel te behouden.
Uitstekende takken van de meidoorn bijsnoeien het hele jaar. Het gras en andere opslag onder de
Meidoorn dient gemaaid te worden vanaf maart tot half november. Dit dient minimaal één keer per
maand te gebeuren. Er zitten een paar gaten in de Meidoornlaan, hier nieuwe struiken aanplanten.
Opklimmende Braam dient ook uit de struik verwijderd te worden. De genoemde bomen
onderhouden om ze zolang mogelijk in goede staat te behouden.

4.17. De oprijlaan vanaf Amelte naar de plek waar het landhuis stond
Het eerste stuk vanaf Amelte
tot aan de kruising met de
meidoornlaan bestaat uit Rode
Beuken. De oprijlaan is van
cultuurhistorische waarde en
ongeveer 400 jaar oud. Het
deel van de oprijlaan vanaf de
meidoornlaan heeft Beuken,
Eiken en Elzen. De laan heeft
onder de bomenrij een open
karakter. De oprijlaan is
verhard met steengruis. Aan
het begin van de laan staan
twee zuilen met gietijzeren
hekken met spijlen. In de
bermen van de oprijlaan zijn
Krokussen gepland.
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Beheeradvies
De bomen dienen 1x per jaar gecontroleerd te worden op dood hout i.v.m. uitwaaischade. De berm
dient gemaaid te worden vanaf half juni i.v.m. de krokussen die hier staan en opslag dient verwijderd
te worden. Bij stormschade, indien bomen zijn omgewaaid, nieuwe bomen planten zoals Rode Beuk
of Eik. De laan dient een open karakter te hebben, zodat het zicht op de weilanden goed blijft. De
stenen kolommen aan het begin van de oprijlaan weer recht trekken.

4.18. Locatie voormalige landhuis
Hier heeft vanaf begin 1600 het vroegere landhuis gestaan, waarvan de plattegrond herkenbaar is
terug gebracht door steenkorven en betonnen elementen. Binnen de steenkorven van het landhuis is
gras ingezaaid. In het midden van het terrein is het koetsenrondje weer zichtbaar gemaakt d.m.v. een
betonrand. In dit stuk terrein staan veel oude Beuken, een Hulstboom en Robinia’s. Tevens staat hier
nog een zeer oude Perenboom aan de oostkant van het Landhuis. De bodemvegentatie bestaat uit
verschillende soorten van stinsenplanten. Voor de rest is de omgeving vanaf deze plek goed te
bekijken met veel zichtlijnen. De monumentale Eik net over het bruggetje is beeld bepalend voor het
landgoed.
Beheeradvies
Bomen controleren op dood hout i.v.m. waaischade en verder zorgen voor een goede conditie van
deze bomen. Mogelijk aan de oostzijde langs de gracht twee bomen planten. De bodemvegentatie
dient in augustus gemaaid te worden, daar waar veel Brandnetel of Zevenblad is opgekomen. In mei
inventariseren of er stinsenplanten/bollen bij gepland moeten worden in dat komende najaar.
Het koetsenrondje aan de binnenkant beplanten. Hiervoor is een door een ecologe een
beplantingsschema opgesteld. Na beplanting zal er onderhoud gepleegd moeten worden aan dit
koetsenrondje. Het gras binnen de contouren van het huis dient regelmatig gemaaid te worden,
minimaal 1x per maand, in het voorjaar, zomer en najaar. Het gras aan de zuidkant van het huis niet
eerder maaien tot de
stinsenplanten hier
verdwenen zijn, rond half
juni. De monumentale Eik
staat onder toezicht van
Landschapsbeheer
Drenthe. De uitvoerende
organisatie hierbinnen is
de Bomenwacht Drenthe.
Opslag van bomen onder
de kroon van de oude Eik
verwijderen. Mogelijk
kijken of er een paar
seringen geplaatst
kunnen worden voor de
insecten en vlinders.

4.19. De graftombe
De graftombe staat ongeveer 100 meter ten zuidwesten van het voormalige landhuis (staat verkeerd
op het kaartje). De graftombe draagt bij aan het cultuurhistorische karakter van het landgoed
Valkenstijn en dient goed zichtbaar te zijn. Dit is mede door het gietijzeren grafornament welke op
de tombe staat. Na de laatste restauratie is er een gietijzeren hek omheen geplaatst.
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Beheeradvies
Rond de tombe ca. 1 meter alle opslag regelmatig verwijderen, minimaal twee keer per jaar. Tevens
blad en takken die op de tombe zijn gevallen verwijderen. Naast de tombe is één Rode Beuk van de
twee nog overgebleven. Mogelijk een jong exemplaar terug zetten op de plek van de verdwenen
beuk.

4.20. De paden, lanen, sloten en grachten
Over het landgoed lopen verschillen lanen en paden. Een aantal zijn verhard met steengruis en
anderen hebben een zandbasis. De sloten en grachten dragen bij aan de cultuurhistorische waarde
van het landgoed en geven het zijn eigen karakter. Het waterpeil in de sloten en grachten is in de
loop van jaren naar beneden gebracht ten behoeve van de omliggende bebouwing. Het water in de
grachten is wel belangrijk voor de beleving van het landgoed. Jammer genoeg staan in de
zomermaanden een aantal grachten en alle sloten droog. De poel halverwege de oprijlaan bij de
kruising met de meidoornlaan heeft een historische waarde, want deze werd gebruikt om vis in te
bewaren om er van te kunnen eten. Waarschijnlijk zat er een net tussen de gracht en dit vers houd
poel.
Beheeradvies
Elk voorjaar inventariseren welke paden opgeknapt moeten worden en deze voorzien van nieuw
steengruis verharding of zand. Het is aan te bevelen om de verharding of het zand bol op de paden te
leggen. Zo kan bij veel regen het water naar weerskanten weglopen. In de herfst de paden ontdoen
van afgevallen bladeren met een bladblazer. Elk jaar in het begin van de zomer inventariseren welke
sloten en grachten uitgediept dienen te worden. Doordat er teveel blad van bomen is afgevallen en
deze dus te ondiep worden. Vooral de kanten van de grachten zo scherp mogelijk maken, want
schuinen hellingen geven niet het karakter van een gracht. Aangezien afvoer teveel kosten met zich
meebrengt het slib over de oevers verspreiden en zo min mogelijk ophopen, maar glad strijken.
Twee keer per jaar de grachten bij langs gaan om takken en eventueel zwerfvuil met slootharken
verwijderen. Controle één keer per jaar in het begin van de winter op dode takken in de
boomkruinen. De gemeente Assen is hier verantwoordelijk voor en zal dit uitvoeren volgens schema.
De poel dient herstelt te worden, door deze uit te baggeren. Deze mag wel deels een schuine helling
hebben aan weilandkant. Overhangende struiken en andere bosschages die over de grachten hangen
en de zichtlijnen ontnemen van de grachten, dienen verwijderd te worden. Het op diepte houden
van de grachten en poelen is belangrijk om ze waterhoudend te houden en goed voor de amfibieën
die er in leven. Het uitdiepen daarom bij voorkeur in de maand oktober laten uitvoeren, omdat dit
voor de winterslaap is en de jonge amfibieën groot genoeg zijn om weg te kruipen. De schouwsloten
dienen zoveel mogelijk die diepte te hebben en geschoond te worden dat ze waterhoudend zijn,
welke uitgevoerd wordt door de gemeente.

4.21. Het meubilair
Dit zijn de bankjes, bruggen, duiventil, steenkorven, informatietafel en prullenbakken die op het
landgoed staan.
Beheeradvies
Elk jaar in het voorjaar inventariseren hoe het meubilair er voor staat en kijken of het onderhoud of
herstel nodig heeft. Bruggen moeten veilig zijn voor het publiek. Prullenbakken bij alle bankjes
plaatsen, zodat bezoekers geen reden hebben om rommel zomaar weg te gooien. Om het onderhoud
te kunnen financieren is een reservering van € 2500, - aan te raden, zodat bij noodzakelijke
vervanging dit ook kan gebeuren. Om een acentuering te geven aan het landgoed kan het de
voorkeur krijgen om de bruggen wit te maken.
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5.

Werkzaamheden + kostenraming

De onderstaande tabel geeft per element een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden incl.
kostenindicatie. Deze is verdeeld over wat de Stichting Landgoed Valkenstijn zelf kan doen en waar
een derde partij zijn bijdrage in zal moeten doen. Dit om het landgoed Valkenstijn zijn waarde te
laten behouden en uit te breiden op zijn cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden.
Bij snoei/dunning is in dit overzicht uitgegaan van volledig versnipperen en afvoeren (voor biomassa).
Indien er sprake is van beperkte snoei/dunning kan het hout ook op rillen worden weggelegd.
Snippers mogen niet ter plaatse worden verwerkt.
In dit overzicht zijn geen kosten voor het uitdiepen van de grachten en sloten opgevoerd.

15

BIJLAGEN
I Beheerskaart
II Aanplant fruitbomen Valkenstijn
IIIBeplantingsplan Koetsenrondje Valkenstijn
IV Stinsenplanten Valkenstijn
V Tabel werkzaamheden

16

Bijlage I: Beheerkaart deelgebied Landgoed Valkenstijn
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Bijlage II: Aanplant fruitbomen Valkenstijn
Assortiment is samengesteld door Cor Couvert van de pomologische vereniging zoveel
mogelijk op basis van fruitsoorten die in de tijd van Augustinus Valkenstijn in zwang waren.
Aangeplant in 1994
4 8 12 16
3 7 11 15
2 6 10 14
1 5 9 13

graftombe

Aangeplant in 1996
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Aangeplant in 1994 (gebied tussen Valkenweg en graftombe)
1 Gieser Wildeman (best. Oude boom)
2 Sterappel
3 Clapp’s Favourite (peer)
4 Rheinische Schatzens morelle
5 Early Rivers (pruim)
6 Pitmaston Duchese (peer)
7 Lanes Prince Albert
8 Ananas Reinette
9 Landsberger Reinette
10 Gravensteiner
11 Herfstbergamot (diamantpeer)
12 Rabouw (grauwe)
13 Walnoot (Boekanier)
14 Winterbergamot (peer)
15 Drentsche Paradijsappel
16 Beurre Giffard (oude best. Oude boom)
Aangeplant in 1996 (gebied tussen Platolaan en graftombe)
1 Juttepeer:
herfst, handpeer, zeer oud ras begin 17e eeuw
2 Winterlauwtje:
Kleine, goede stoofpeer, reeds in 1740 beschreven
3 Tonneboer:
Pruim, geel, 1850 Holland
4 Walnoot “broadview”
Zelfbestuivende noot, nieuw ras
5 Welleman
“Dubbele” Winterjan, stoofpeer
6 Allington Pippin
Familie van de Cox’s, maar veel sterker
7 Valkappel
Oud, Alleen in noordelijke provincies
8 Reine Claude Verte
Zeer oud pruimenras, Nog uit het Romeinse Rijk
9 Present van Holland
Handappel, begin 1900
10 Lombarts Calville
Handappel, Hollands 1920. Bewaarappel
11 Royal Jubilee
1884. Engeland. Herfst hand/moesappel
12 Reine Claude Bavay
Late blauwe pruim. 1870 België
13 Signe Tillisch
Deens ras ± 1880. Goede handappel
14 Calebas de Tuilemont
Frans 1820. Zeer grote fijne handpeer
15 Prinzen Apfel
Zeer grote handappel. Duits 1800
16 Prins Albrecht v Pruissen Zeer goede handappel. Duits 1800
17 Zoete kers
18

18 Zoete kers
19 Bonne Louise d’avranches
In de 17e eeuw al bekend. Handpeer.
20 Gieser Wildeman
Stoofpeer. In 1880 gevonden bij Gorinchem aan rivier de Giesse

Aanplant van stinze planten omstreeks 1996 rondom voormalige landhuis:
Nederlandse naam
Voorjaarshelmbloem (vingerhelmkruid)
Daslook
Italiaanse aronskelk
Gevlekte aronskelk
Winterakoniet
Bosgeelster
Holwortel

Latijnse naam
Corydalis solida
Allium ursinum
Arum italicum
Arum maculatum
Eranthis hyemalis
Gagea lutea
Corydalis bulbosa

aant
25
25
10
10
25
10
10
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Bijlage III: Beplantingsplan Koetsenrondje Valkenstijn
Totaal 145 m2
Totaal 1180 stuks

Aantal

soort

maat plek

90
130
285
125
80
180
290

Anemone 'Honorine Jobert' (9 m2)
Dryopteris filix mas (7 m2)
Geranium nodosum (9 m2)
Lunaria rediviva (9 m2)
Polystichum setiferum ‘Herrenhausen’ (7 m2)
Salvia glutinosa (9 m2)
Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’ (10 m2)

P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9

a
d
g
L
p
s
v
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Bijlage IV: Stinsenplanten Valkenstijn
Stinsenplanten (bollen en knollen)
Allium ursinum,
Anemone blanda ’Blue Shades’
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Arum italicum
Arum maculatum
Chionodoxa siehei
Chionodoxa sardensis
Colchicum autumnale
Corydalis solida
Corydalis cava
Crocus tommasinianus
Eranthis hyemalis
Fritillaria meleagris
Galanthus nivalis
Hyacinthoides non-scripta
Leucojum aestivum
Leucojum vernum
Muscari botryoides
Muscari comosum
Muscari latifolium
Narcis pseudonarcissus
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbellatum
Scilla siberica
Scilla bifolia
Tulipa sylvestris
Stinsenplanten (kruid)
Aguilegia vulgaris
Convallaria majalis
Geranium phaeum
Hesperis matronalis
Lunaria annua
Persicaria bistorta
Petasites albus
Polygonatum hybridum
Rubus spectabilis

Daslook
Oosterse anemoon (blauw)
Bosanemoon (wit)
Gele Anemoon
Italiaanse Aronskelk
Sneeuwroem (groot)
Sneeuwroem (klein)
Herfsttijloos
Vogeltje op de kruk
Holwortel
Boeren crocus
Winterakoniet
Kivietsbloem
Sneeuwklokje
Boshyacint
Zomerklokje
Lenteklokje
Blauw druifje
Breedbladige druifhyacint
Wilde narcis
Knikkende vogelmelk
Gewone vogelmelk
Oosterse sterhyacint
Sterhyacint
Bostulp

Wilde akelei
Lelietje-der-dalen
Donkere ooievaarsbek
Damastbloem
Judaspenning
Adderwortel
Wit hoefblad
Salomonszegel
Prachtframboos

Verder als advies: Voor effect: massaal planten: denken in 1000 tallen en wel meerdere soorten
tegelijk..
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Bijlage V: WERKSCHEMA EN KOSTENRAMING
Deelgebied

Werkzaamheden

Welk deel van het jaar Wie voert het uit

Kostenraming

1 . Kinderboerderij

dieren voeren

elke dag

vrijwilligers dierenweide

p.m.

verblijfplaats
schoonmaken

3 x in de week

vrijwilligers dierenweide

p.m.

schoonhouden
hondenspeelplaats

elke dag

vrijwilligers hondeweide

p.m.

schoonhouden
speelobjecten

2 x per jaar

gemeente Assen

p.m.

schoon water voor
honden

elke dag

vrijwilligers hondeweide

p.m.

gemeente Assen

€ 750,00

2. Schooltuinen en
restant oude vijver

3. Sportvelden met
speeltoestellen

om de vijf jaar in
oude vijjver uitbaggeren oktober
kort houden opslag

12x in het jaar vanaf
juni

vrijwilligers promenscare

€ 2.400,00

grasvelden maaien

1 x in de week

gemeente Assen

p.m.

Kostenraming
plantgoed e.d.

22

controle speeltoestelen

1 x in het jaar

gemeente Assen

p.m.

bestrijding drassigheid
door prikken

2018

gemeente Assen

p.m.

4. Natuurspeelplaats

maaien

2 x in het najaar

vrijwilligers promenscare

€ 1.600,00

5. Houtsingel

opslag van esdoorn
verwijderen

2 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 600,00

olifantpaadjes
blokkeren

1 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 400,00

dunnen 10 - 15 %

1 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 2.000,00

6.Elzensingel

dunnen 5- 10 %

1 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 2.000,00

7. Verruigd terrein

planten:
Robinia,Kastanje Wilde
Kers
voorjaar 2018 en verder vrijwilligers valkenstijn

€ 3.250,00

€ 1.600,00
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Sleedoorn en Sering
paden maaien

1 x in de week vanaf 1
april

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 5.250,00

planten:Boshyacint,
Speenkruid

najaar 2018 en verder

vrijwilligers valkenstijn

€ 950,00

maaien

2 x in het jaar in najaar
en winter

vrijwilligers promenscare

€ 400,00

maaien bramen in
blokken

om de twee jaar in het
najaar

vrijwilligers promenscare

€ 200,00

dunnen 10%-15%

1x in de tien jaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 800,00

aanplant 3 nieuwe
beuken

voorjaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 340,00

keuren oude beuken

1 x per 3 jaar

gemeente Assen

p.m.

inkorten takken beuk

indien nodig

gemeente Assen

p.m.

bramen laten gedijen

1 x in het najaar
terugsnoeien

vrijwilligers valkenstijn

€ 200,00

€ 500,00

en Bosannemoon

8. Strook met beuken
langs de gracht

9. Pad met brede berm
en verruigd stuk bos

€ 240,00
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10. Ronde weide met
populieren en verruigd
stuk natuur

aanplant stinseplanten
wilde hyancint

najaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 3.500,00

paden maaien

1 x in het jaar vanaf
eind juni

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 400,00

elzensingel dunnen 5 % 1 x in de winter

vrijwilligers promenscare

€ 800,00

controleren stabiliteit
elzen

1 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 150,00

maaien en afvoeren
maaisel weide

2 x in het jaar na 1/2
juni

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 800,00

bestrijding Bereklauw
en

1 x in het jaar vlak voor
de bloei (mei)

vrijwilligers valkenstijn

€ 800,00

controleren stabiliteit
populieren

1 x in het najaar

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

concurerende
beplanting verwijderen

1 x in het najaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 800,00

€ 300,00

Springbalsemien

bij Robinia en Zoete
Kersenbomen
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11. Fruitbomen

grasland onder de
fruitbomen maaien

vanaf eind mei 1 x in de
week
vrijwilligers promenscare

€ 6.000,00

grasland onder de
fruitbomen maaien

vanaf april 1 x in de
week

vrijwilligers promenscare

€ 6.000,00

1 x in het voorjaar

vrijwilligers valkenstijn

€ 600,00

waar geen bloembollen
staan
bemesten fruitbomen
met organische

€ 150,00

mest
vrijwilligers valkenstijn

€ 1.600,00

bij planten 3 fruitbomen in het voorjaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 450,00

dunnen singel aan de
rand van de boomgaard 1 x in het najaar 5%

vrijwilligers valkenstijn

€ 200,00

inspecteren grote
bomen

1 x per jaar

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

wal onder de grote
populieren maaien

4 x per jaar vanaf juni

vrijwilligers valkenstijn

€ 800,00

maaien

1 x in het najaar

gemeente Assen

p.m.

afvoeren maaisel

1 x in het najaar

gemeente Assen

p.m.

snoeien fruitbomen

12. De weilanden

1 x in het voorjaar
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13. Oostelijke laan
vanaf de Platolaan

14. Westelijke laan
parallel aan de
Valkenweg

opslag aan de randen
van het weiland
verwijderen

1 x per jaar na 1 juni

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 800,00

grote berenklauw
verwijderen voor de
bloei

1 x per jaar rond mei

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 400,00

maaien japanse
duizendknoop

wekelijks maart t/m
oktober

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 3.000,00

onderzoeken
inschaarweide

2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 100,00

verwijderen hulst en
braam

1 x per jaar na 1 juni

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 1.000,00

bevorderen varengroei

2 x per jaar na 1 juni

vrijwilligers valkenstijn

€ 350,00

€ 150,00

aanplant
Sleedoorn,Brem of
Bosbes

1 x in voorjaar

vrijwilligers valkenstijn

€ 1.500,00

€ 750,00

beoordeling eiken
verwijderen

1 x per jaar na 1
september

vrijwilligers valkenstijn

€ 1.000,00

bomen ontzien langs de
laan
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14a Westelijke laan
paralleel aan
Adelaarweg

maaien grasstrook

vanaf 1 juli 1 x per
maand

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 1.800,00

inplanten stinseplanten

najaar 2018 en verder

vrijwilligers valkenstijn

€ 450,00

bomen controleren op
plakoksels

1 x per jaar na 1
september

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

15. Driehoek bos
parallel aan de
Platolaan

Bomen controleren op
plakoksels

1 x per jaar na 1
september

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

16. Meidoornlaantjes

voorkomen warrige
groei door uitdunnen
struik

1 x per jaar
februari/maart

vrijwilligers valkenstijn

€ 2.400,00

uitstekende takken
snoeien

4 x per jaar na 1 juni

vrijwilligers valkenstijn

€ 800,00

maaien onder de
meidoorn

1 x per maand vanaf 1
april tot november

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 3.200,00

€ 250,00

en behoud tunneleffect
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17. Oprijlaan vanaf
Amelte naar plek waar
het landhuis stond

18. Locatie voormalig
landhuis

aanplant meidoorn in
gaten meidoornlaan

1 x per jaar
februari/maart

vrijwilligers valkenstijn

€ 350,00

bomen controleren op
dood hout

1 x per 3 jaar

gemeente Assen

p.m.

berm maaien

vanaf half juni 3 x per
jaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 2.400,00

aanplant rode beuk

voorjaar 2019

vrijwilligers valkenstijn

€ 280,00

stenen kolomrecht
trekken

zomer 2018

gemeente Assen

p.m.

bomen controleren op
dood hout

1 x per 3 jaar

gemeente

p.m.

oostzijde gracht
aanplant rode beuk 2
stuks

voorjaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 360,00

maaien zevenblad en
brandnetel

vrijwilligers
1 x per jaar in augustus valkenstijn/promenscare

€ 400,00

inventariseren
stintsenplanten/bollen
en bijplanten

najaar 2018

€ 2.500,00

vrijwilligers valkenstijn

€ 100,00

€ 180,00

€ 1.000,00

29

19. Graftombe

inplanten koetsenrondje voorjaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 4.100,00

€ 1.500,00

ophogen grond met 10
kuub aarde

voor- of najaar 2018

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 2.000,00

€ 350,00

wieden onkruid
koetsenrondje

5 x per jaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 3.000,00

maaien gras van de
contouren landhuis

2 wekelijks vanaf 1 april vrijwilligers promenscare

€ 3.000,00

maaien zuidkant
voormalig landhuis

vanaf augustus 2 x per
jaar

vrijwilligers promenscare

€ 300,00

planten seringen bij
oude eik

voorjaar 2018

vrijwilligers valkenstijn

€ 350,00

maaien gras onde de
oude eik

3 x per jaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 600,00

opslag verwijderen
onder oude eik

1 x per jaar na 1 juni

vrijwilligers promenscare

€ 150,00

monumentale eik
controleren

1 x in de vijf jaar

bomenwacht
landschapbeheer

€ 150,00

rondom opslag
verwijderen

3 x per jaar vanaf 1
april

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 900,00

5x in het jaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 200,00

takken en bladeren
verwijderen op de
graftombe

€ 80,00
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vrijwilligers valkenstijn

€ 180,00

inspectie paden en
1 x per jaar in het
voorzien van steengruis voorjaar

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 1.750,00

verwijderen blad met
bladblazer

4 x per jaar in het
najaar

vrijwilligers promenscare

€ 3.200,00

inspectie sloten en
grachten

1 x per jaar in de
zomer

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

bijhouden sloten en
grachten met
slootharken

4 x per jaar vanaf 1 juli

vrijwilligers promenscare

€ 3.200,00

recht houden van de
talud van de grachten

2 x per jaar vanaf 1 juli

vrijwilligers valkenstijn

€ 1.600,00

takken en zwerfvuil
ruimen

hele jaar door indien
nodig

vrijwilligers
valkenstijn/promenscare

€ 3.200,00

dood hout verwijderen
in boomkruinen

1 x per 3 jaar

gemeente Assen

p.m.

verwijderen
overhangende takken

indien nodig

vrijwilligers valkenstijn

€ 800,00

uitbaggeren poel met
slootharken

1 x jaar in oktober

vrijwilligers promenscare

€ 400,00

uitdiepen grachten

1 x per 5 jaar

gemeente Assen

p.m.

aanplant rode beuk

20. Paden ,lanen,
sloten en grachten

voorjaar 2018

€ 100,00
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21. Meubilair

schoonhouden
grachten

1x per jaar in het najaar gemeente Assen

p.m.

aan leveren steengruis

1 x per jaar

gemeente Assen

p.m.

schouw sloten schonen 1 x per jaar

gemeente Assen

p.m.

inspecteren staat van
ondehoud

vrijwilligers valkenstijn

€ 150,00

herstel indien nodig

vrijwilligers valkenstijn

€ 1.000,00

plaatsen prullenbakken

gemeente Assen

p.m.

1 x per jaar in het
voorjaar

witverven van bruggen

1 x per jaar

vrijwilligers valkenstijn

€ 600,00

€ 300,00

legen prullebakken

52x per jaar

vrijwilligers promenscare

€ 5.200,00

Afschrijven werkmateriaal

€ 800,00

€ 800,00

Aanschaf werkmateriaal

€ 1.500,00

€ 1.500,00

TOTALE KOSTEN

€ 106.210,00

€ 9.850,00

WERKLOON
VRIJWILLIGERS

€ 96.360,00
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