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Groen verdwijnt? groen verschijnt!
De verbouwing van Droevendaal is in volle gang, dat
daarbij veel 'groen' verdwijnt zal niemand zijn ontgaan. Wat veel bewoners wel ontgaat is het verschijnen van 'groen'. Niet direct op het terrein zelf, maar
er direct naast.

Wat is het geval?
Droevendaal maakt deel uit van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) van de Veluwe naar de
Utrechtse Heuvelrug. Daartoe worden verbindingszone's aangelegd: houtsingels en 'stepping
zone's' (kleine gebiedjes, waar planten en dieren
tijdelijk ongestoord kunnen verblijven). Achter
barak 81 ligt een prachtig voorbeeld van zo'n
'stepping zone'. De tuin van het IBN-DLO (aan
de overkant van de Mansholtlaan) moet een
soortgelijk gebied gaan worden. De gemeente
Wageningen wil de komende jaren langs de stadsrand aan de noordkant van Wageningen nog veel
meer van dit soort groenelementen aanleggen die
bijdragen aan de verbindingszone Wageningen
noord.

IBN - Droevendaal en weer terug?
Voor de noodzakelijke verbinding tussen de IBN
tuin en Droevendaal wordt een houtsingel aan-gelegd tussen Droevendaal en de Mansholtlaan (zie
voor een exacte locatie het bijgevoegde kaartje).
Daarnaast heeft de gemeente flink gelobbyed bij de
Provincie Gelderland, om tegelijk met de aanleg
van de rotonde op de Mansholtelaan, ook dassentunnels aan te leggen. Dit is gelukt. Deze tunnel
komt precies tussen Droevendaal en de IBN tuin.
De houtsingel die het een en ander met elkaar gaat
verbinden zal in samenwerking met de NJN/JNM
afdeling Wageningen, ingeplant worden met struikjes en bomen afkomstig van Droevendaal. Veelal
betreft dit boompjes en struikjes die anders gesneuveld zouden zijn tijdens de 'verbouwing'.

Zondag 28 februari 12.00 uur brievenbussen
(verzamelen plantmateriaal)
Zondag 7 maart 12.00 uur brievenbussen
(verzamelen plantmateriaal en voorbereiden)
Zaterdag 13 maart 10.00 uur brievenbussen
(Inplanten houtsingel)
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En nog meer....
Ook zal een deel van de oever van de sloot afgegraven worden, zodat een mooie plas-dras zone
ontstaat. In een hoek van het weiland, zal een
vijver worden aangelegd (bij voldoende hulp).
En dit alles gaat gebeuren op grond van de DLO.
Het DLO heeft hiervoor toestemming gegeven
aan de gemeente. En de gemeente heeft ons gevraagd dit in te planten. (Kunnen we de gemeente tenminsten laten zien hoe je wel met houtsingels moet omgaan)

Vele handen maken licht werk
Voor de aanleg van de houtsingel zijn vele handen nodig. Heb jij dan ook een schop op de barak
en zin om mee te helpen aan het laten verschijnen van Groen? Aarzel dan niet en kom helpen
op 1 van de werkdagen.
Op 13 maart is de officiele start van de aanleg
(met journalisten en personen van de gemeente
en DLO), maar daarvoor moet er nog het een en
ander gebeuren. Steek je armen uit de mouwen
en kom helpen!
Houdt zaterdag 13 maart in ieder geval vrij om
het eerste stukje van de Ecologische verbindingszone Wageningen-Noord in te planten.
Meer informatie bij Menno (81), Maurice (103)
of iemand anders van de Groencommissie.
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P.S. Wie heeft er nog een rol (prikkel)draad liggen en wil die wel kwijt?

