
Week van Ons Water 
(1 t/m 17 mei)
Water is onlosmakelijk verbonden met 
ons leven. Al honderden jaren proberen 
we het water de baas te zijn in Nederland. 
We hebben land ontgonnen en polders 
aangelegd. We wonen en werken onder 
zeeniveau. Maar wat betekent het 
veranderende klimaat voor Nederland en 
jouw omgeving? Kom het ontdekken  
tijdens de Week van Ons Water. 

Lever deze bon in!

Kom jij dit voorjaar voor een  
mini high tea? Lever de bon in!

In het Duurzaamheidscentrum 
liggen gratis wandelroutes 
en speurtochten voor je klaar. 
Combineer je bezoek met een  
kijkje op de naastgelegen 
stadsboerderij.

Elke dag open 
van 9.00-17.00 uur
Er is altijd wat te doen!

Ruimte huren 
Geef je een feestje of zoek je een vergader-
ruimte? In het Duurzaamheidscentrum zijn 
diverse ruimten te huur, ook in combinatie 
met lekker en duurzaam eten. Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden. 

Website
De meeste activiteiten zijn gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
In sommige gevallen is aanmelden nodig of 
worden er kosten berekend. Kijk voor het 
actuele programma, aanmeldingen, kosten 
en meer op de website: 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Duurzaamheidscentrum Assen

Bosrand 2 
(navigatieadres: Stadsbroek 11)
9401 SL Assen
T (0592) 366200

In het Duurzaamheidscentrum Assen 
werken de gemeente Assen en Stichting  
Het Drentse Landschap samen om aandacht 
te vragen voor een duurzame samenleving.

Druk- en zetfouten voorbehouden. VO
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Beleef het
voorjaar
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2020

6 mei 2020
(13.00 - 16.00 uur)  

Hozen en lozen
Bordspel: hoe houd jij de polder 

droog? (vanaf 10 jaar).

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

STEENBREEK ASSEN



Paasfeestje
Tijdens de Paasdagen maken we er een 
feestje van! In de kleine expositie Galerei 
van WWF zie je eieren in verschillende 
vormen en maten, van vogels maar ook 
van andere dieren. Tweede Paasdag komt 
de paashaas langs, zijn er speurtochten en 
kun je een ‘echte koe’ melken. Ook op de 
stadsboerderij  is het voorjaar gearriveerd. 
Kijk voor meer informatie op de website van 
het Duurzaamheidscentrum.

lever deze 

bon in!

1 mei 2020
(13.00 - 16.00 uur)  

Maak je eigen groene tuin!

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

17 mei 2020
13.30-15.30 uur 

Pop-up store voor vogels
Maak een silo met nestmateriaal 

voor vogels.

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

Tot snel
!

www.duurzaamheidscentrumassen.nl
--------------------------------

-------------------------

Tuin van de Toekomst
Op 6 maart 2020 opende wethouder Karin  
Dekker van de gemeente Assen het nieuwe  
buitenleslokaal van het Duurzaamheids- 
centrum. Een plek waar kinderen spelender- 
wijs leren waarom meer groen belangrijk is. 
Hoe je gemakkelijk je eigen leefomgeving 
kunt vergroenen, maar ook wat je aan 
hittestress kunt doen. De Tuin van de 
Toekomst is een samenwerking tussen  
het Duurzaamheidscentrum Assen en 
Waterschap Hunze en Aa’s met medewer-
king van Calendula, Het Drentse Landschap 
en Steenbreek. Op 1 mei (13.00-16.00 uur): 
maak je eigen groene tuin! Heb je zin om 
mee te doen? Dan is aanmelden verplicht. 
Kosten: € 1,50 per persoon.

Nationale Vogelweek  
De Nationale Vogelweek van Vogelbescher-
ming Nederland vindt dit jaar plaats van  
9 mei tot en met 17 mei. In die week vinden 
er veel excursies en activiteiten plaats over 
vogels. Ook in het Duurzaamheidscentrum 
Assen. Op 10 mei kunnen kinderen onder 
begeleiding uilenballen uitpluizen of een  
uilen knutsel maken. Samen met Vogel-
bescherming Nederland maak je op 17 mei 
2020 een ‘vogelbouwmarkt’; een ‘pop-up 
winkel’ voor vogels om nestmateriaal te 
halen. Op de website van het Duurzaam-
heidscentrum vind je alle details.

Activiteiten
Duurzaamheids-
centrum 
In het Duurzaamheidscentrum
 is vaak wat te doen, zeker in de 
weekenden en in de school-
vakanties! Wat denk je van de 
nieuwe doemiddag Klimaat in 
je straat? Voor volwassenen 
organiseren we regelmatig lezingen, 
workshops en excursies. Kijk op: 
duurzaamheidscentrumassen.nl 
voor alle data, tijdstippen en 
eventuele kosten. 

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg 
je een mini high tea: een kop koffie/
thee met een proeverij van drie zoete 
lekkernijen voor slechts € 2,50.

Max. 4 personen per ingeleverde bon. 
Gebruik van deze bon graag direct melden
bij het bestellen. Geldig t/m juni 2020. 

Klimaat in je straat
Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, 
het regent vaker en heftiger. Ook is de kans 
op periodes van hitte en droogte groter. Wat 
merk je daarvan in je eigen straat en wat 
kun je zelf doen aan de gevolgen er van? 
Kom langs op de nieuwe expositie ‘Klimaat 
in je straat’ in het Duurzaamheidscentrum. 
De expositie biedt handvatten en inspiratie 
hoe je je huis, tuin en straat aan kunt passen 
aan de gevolgen van de klimaatverandering. 
Wat kun je doen bij extreme wateroverlast 
en hoe houd je je huis en tuin koel tijdens 
hitteperiodes? De expositie is tot en  
met 30 september te bezoeken.  
Kom je langs?
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