Assen aan de Aa
FlorijnAs

Nieuwe verbindingen
met een uniek landschap

Assen aan de Aa
Assen grenst aan de oostkant aan het Nationaal
Landschap Drentsche Aa. De Drentsche Aa is een
beek zoals je die nergens anders in Nederland vindt.
Hij slingert vlakbij de stad door een oud cultuurlandschap met graslanden, houtwallen en bosjes.
Een heel waardevol gebied voor Assen. Uniek om zijn
natuur, landschap en aantrekkingskracht voor toerisme
en recreatie.

Vijf projecten
1 Amelte
Wat is er mooier dan direct vanuit een
stadswijk het Drentsche Aa gebied in te
kunnen lopen?
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2 Valkenstijn
Het verleden herleeft bij dit oude landgoed
midden in de stad
3 Nijlandsloop
Een aantrekkelijk nieuw fiets/wandelpad
door een hersteld beekdal om vanuit het
stadscentrum in het Drentsche Aa gebied
te komen
4 Anreperdiep
Door een natuurverbinding kunnen dieren
vanuit het Drentsche Aa-gebied in het
Asserbos komen
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5 Deurzerdiep
Hier brengen we de oude slingerende
Drentsche Aa weer terug
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Acht waardevolle en
kansrijke projectideeën
a Fietspad Oude Spoorbaan
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b Fietspad Havenkanaal
c Routes rond Loon

f
g

4
Assen ziet kansen om het gebied nog mooier en
aantrekkelijker te maken. Hoe dit kan, staat in de visie
Assen aan de Aa, samen gemaakt met inwoners en
organisaties. Meer dan alleen een ‘visie’ want hij is
uitgewerkt in concrete projecten en ideeën die de kwaliteit
van het gebied verder verbeteren.

Herstellen en verbinden
Assen is ooit ontstaan op zijloopjes van de Drentsche Aa.
Die oude groene verbindingen gaan we waar mogelijk
herstellen, zodat inwoners en toeristen makkelijker vanuit
de stad in het Nationaal Landschap komen. Denk aan het
herstellen van een zijloopje van de Drentsche Aa in de stad
en het leggen van een pad erlangs.

In en bij de stad liggen twee oude landgoederen die we
nieuwe functies willen geven. In het gebied buiten de
stad zorgen we dat de fiets- en wandelpaden op orde
zijn, vooral door bestaande paden goed met elkaar te
verbinden. Hierbij zorgen we dat de rust in het gebied
bewaard blijft.
Verder willen we rechtgetrokken beken weer hun
oorspronkelijke slingers geven en het oude landschap
terug brengen door de aanplant van houtwallen en
boomsingels langs de essen.
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d Groene verbindingen Station
Assen-Drentsche Aa
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e NS wandelroutes
f Stadsbroekloop
g Veensloot
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h Geelbroek

Bijzondere plekken, zoals grafheuvels en oude akkers
van voor de jaartelling (Celtic Fields) maken we weer
herkenbaar. Zo vertellen we het unieke verhaal van
het gebied.

www.assen.nl/florijnas

www.assen.nl/florijnas

De Asser AAnpak: Samen krijgen we
dingen voor elkaar!
Omdat er minder geld beschikbaar is voor landschap
en natuur kunnen gemeente en andere overheden
niet alles zelf financieren. Om de visie tot een succes
te maken zijn nieuwe oplossingen en nieuwe vormen
van samenwerking nodig. Samen met instellingen en
bedrijven zijn we al stappen aan het zetten. Maar we zijn
nog op zoek naar personen en partijen die ook kansen zien
en willen bijdragen aan de ontwikkelingen of mee willen
denken over nieuwe financieringsmogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan fondsvorming of andere vormen van
beheer. Zodra er een goed plan en een budget is voor
een (deel)project gaan we het uitvoeren.
Doet u mee?

Interactieve kaart
Bent u geïnteresseerd in de plannen die wij met het
gebied hebben? Bekijk de interactieve kaart op
www.assen.nl/florijnas en maak zo een tour door Assen
aan de Aa. Ook is hier de gehele visie te downloaden.

FlorijnAs
Assen aan de Aa is een van de projecten
binnen het programma FlorijnAs, een
grootschalig infrastructureel programma
dat Assen klaar maakt voor morgen.
Het programma spitst zich toe op het
vergroten van de bereikbaarheid en
het ontwikkelen van nieuwe woningen,
bedrijven en kantoren. Ook het versterken
van landschap en natuur hoort hierbij.
Deze en andere maatregelen maken
Assen een bruisende stad in een groene
omgeving, waar mensen graag wonen,
werken, studeren en ontspannen.

De FlorijnAs bestaat uit de volgende
projecten:
• Stadsboulevard
• Stadsbedrijvenpark
• Havenkwartier
• Blauwe As
• Stationsgebied
• Assen Zuid – Werklandschap Assen Zuid
• Assen Zuid – Toerisme en Recreatie
• Assen aan de Aa

www.assen.nl/florijnas

Contactgegevens
Gemeente Assen
telefoon 14 0592
e-mail pfa@assen.nl
Of kijk op de website:
www.assen.nl/florijnas

Aan de inhoud van deze
brochure kunnen geen
rechten worden ontleend.

Concept en vormgeving: New Ink, communicatie + design
Tekst en beeldmateriaal: gemeente Assen

Door de webkey in de USB-poort van uw computer
te plaatsen, wordt u direct doorgeleid naar de website.

