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Voorwoord
Alweer een nieuwe Droevendalia. Met de laatste
ontwikkelingen in de Stand van zaken. Echter bij
het schrijven van dit voorwoord bemerk ik dat de
inhoud hiervan soms door de snelle ontwikkelingen reeds achterhaalt is. In een halve week gebeurd tegenwoordig veel. Op de droevendaalvergadering a.s. donderdag zullen de laatste nieuwtjes worden verteld. Komt dus alle. Ook coöptatie
en de kleuren van de stenen barakken worden
besproken. Verder in deze Droevendalia, de koffiebarak en tuin inrichtings ideeën. De vele copij
heeft ervoor gezorgd dat niet alles kon worden
geplaatst en dat er veel lettertjes in staan.
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Colofon
Droevendalia No 41, 15 februari 1999
Droevendalia is de eerste officiële Droevendaalse
vrijheidstaatcourant.
Droevendalia verschijnt onregelmatig, maar altijd
op het juiste moment. De oplage van dit nummer
is 100
Redactie: Loes Harmsen(107), met hulp van
Menno (81)
Dagelijks WoonBestuur (DWB):
Menno van Zuijen(81) & Maarten van Steenis(47): Burgemeesters van Droevendaal
Lidewei Kruizinga(71), Liesje Mommers (57), Bas
van ‘t Erve(85).
Droevendaalse LandbouwOrganisatie (DLO):
Coördinatie: Marieke (71)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (57)
Website:
WWW.antenna.nl/~krimson/droef/index.html
Host: Jan-Willem (77)
WebMaster: Chris (83)
Wereldwinkel:
De Koffiebarak (57), van 10 tot 10
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-VacatureBinnen het Dagelijks WoonBestuur van Droevendaal is een vacature ontstaan doordat Bas (85)
voor een jaar door Europa zwerft.
Het DWB biedt:
met zekere regelmaat (iedere 3 weken) een vergadering
4 lieve mede DWB-ers
Een kans op een unieke CV vulling
de mogelijkheid je volledig te ontplooien op en
voor Droevendaal
Het DWB vraagt:
enkele uurtjes tijd per week
grote betrokkenheid bij Droevendaal
Welke taken wachten op vervulling:
Vernieuwen kennismaking pakket voor nieuwe
Droevendalers
Opzetten sport en spel op Droevendaal (bijvoorbeeld heroprichting van het roemruchte Droevendaal voetbalteam)
Internet coördinatie
Alles wat goed is voor Droevendaal wat je zelf verzint of een ander

Stand van zaken
Voor sommige misschien nog wat onwaarschijnlijk,
maar ondanks alle tegenslagen van de afgelopen
maanden gaat de bouw van de stenen barakken nu
toch echt plaatsvinden. Gelukkig wel, alle energie die
iedereen er in heeft gestoken wordt eindelijk beloond.
Wrang is dat de rij gesloopte barakken nog een flink
aantal maanden hadden kunnen blijven staan, als de
vertraging was voorzien. Maar goed, op 2 maart
wordt tijdens de eerste steen legging de eerste barak
onthuld. Dan wordt zichtbaar hoe de stenen barakken
er uit gaan zien en dan begint de bouw officieel. Sinds
een paar weken zijn er al volop voorbereidende activiteiten aan de gang Het kappen van de populieren is
natuurlijk niemand ontgaan. De kaalslag die dit tot gevolg heeft geeft Droevendaal een ander aanzien, wat
voor iedereen nog even wennen zal zijn.

Bouwschema en fasering

met ons uitgekomen om een acceptabel voorstel
te maken. Binnenkort zal iedereen dit voorstel
krijgen, zodat iedereen weet wanneer hij/zij
waarnaar toe moet verhuizen. Ook is er zoveel
mogelijk aangegeven waar iedereen uiteindelijk
terecht komt. Verrassend aan het nieuwe bouwschema is dat de afronding van de bouw ongeveer in februari 2000 zal plaatsvinden. Over
een jaar! Het komende jaar wordt er één van
veel activiteit. Geprobeerd wordt om de overlast
zo min mogelijk te laten zijn, helemaal te voorkomen zal overlast echter niet zijn. Gelukkig
krijgt het nieuwe Droevendaal ondertussen
langzaam vorm.
De leegstand zal de komende maanden worden
gebruikt om de fasering mogelijk te maken. Verschillende barakken zullen Droevendalers voor
langere of kortere tijd krijgen. Er wordt echter
ook gekeken of het mogelijk is, om als er echt
meer kamers blijken leeg te staan dan voor de
fasering nodig is, deze onder voorwaarden met
nieuwe mensen van buiten te vullen. Laten we
hopen dat dit bewaarheid kan worden, dan kan
de leegloop van Droevendaal eindelijk een halt
worden toegeroepen.

Foto’s: Menno van Zuijen

Het kappen van de bomen

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt om
een nieuw bouwschema, veel sneller dan het vorige, op te stellen. Hier aan gekoppeld is een nieuw
faseringsschema gemaakt. Dit was wederom veel
gepuzzel, maar Hannelore (SSHW) is er samen
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In overleg met de landschapsarchitect, de
SSHW, de aannemer en ons is er vastgesteld
wat van het waardevolle groen behouden kan
worden. Dit is gelukkig bijna alles. Enkele bomen nabij de platforms stonden te dichtbij, twee
bomen die boven de weg hingen moesten opzij
voor de kraan van de aannemer. Pol kon helaas
ook niet blijven staan vanwege zijn jubel wortels. Enkele bomen moesten wijken voor een
vallende populier. De meeste van deze afgezaagde bomen mogen echter weer uitlopen. Het
groen wat blijft staan in de eerste fase is voorzien van rood/wit lint. Enkele n bomen krijgen
planken rond de stam ter bescherming van de
bast. Inmiddels zijn de populieren aan de zuidzijde omgezaagd. Best een spectaculair gezicht als
een 15-tonner naar beneden komt. Maar het zet
ons toch een beetje in ons hemd. Zo goed mogelijk is geprobeerd om beplanting, kippen hokken
en andere zaken heel te laten, wat vrijwel altijd
gelukt is.
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Ook de bomen langs het parkeerterrein bij 77 zijn
omgezaagd. Deze bomen zijn van de gemeente. De
gemeente is dan ook verantwoordelijk geweest
voor de kap van deze populieren, wat op een rond
uit lompe manier is gebeurt. Vrijwel alle beplanting
onder de bomen is vernielt, wat er nog staat is
zwaar beschadigt. Dit staat in schril kontrast met
hoe de SSHW aannemers te werk gaan, namelijk
met chirurgische precisie. Het staat ook niet in verhouding met hoe belangrijk de gemeente het behoud van groen op Droevendaal vond. De komende weken zullen ook de bomen aan de noordkant
worden gekapt. Dit gaat gebeuren van af de akker
ten noorden van Droevendaal. Inmiddels is de
helft reeds omgezaagd. Tussen de barakken zal
hierdoor niet met machines gereden hoeven te
worden zodat de tuinen heel blijven en er geen
modderpoel voor onze ramen zal ontstaan.

De bouw
De aannemer is inmiddels begonnen met het opbouwen van zijn werk- en opslagketen. Voor 77
heeft hij ruimte gemaakt voor het plaatsen van
directie-, opzichter- en werkketen. Direct bij de
ingang van Droevendaal is ruimte gemaakt voor de
opslag van bouwmaterialen. Tussen 31 en 67 zullen
schaftketen en wc’s worden neergezet. De komende tijd zal de aannemer werken aan het opbouwen
van een proef barak op het platform van 87. De
bedoeling hiervan is om uit te vinden of de barakken wel goed ontworpen zijn of dat er constructie
foutjes aanwezig zijn. Het geeft ons de kans om al
heel snel te zien hoe de stenen barakken er uit
gaan zien. Bijvoorbeeld waar de ramen komen en
hoe de kamers er uit gaan zien. De komende weken
zullen rond de platforms al enige voorbereidende
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het begint nu echt spannend te worden.

Bouwteam vergaderingen
Maarten (47), Liesje (57) en Menno (81) zitten als
bewonersvertegenwoordigers in het bouwteam. Iedere maand is er een vergadering waar allerlei punten met betrekking tot de bouw aan de orde komen. Problemen die opduiken worden opgelost andere problemen worden er soms juist gecreëerd.
Aan tafel zitten naast ons, de SSHW, architecten,
aannemer en afhankelijk van de agendapunten ook
diverse onderaannemers. Een gezelschap wat op
Hannelore (SSHW) en Liesje na uit mannen bestaat. In rap tempo wordt de agenda afgewerkt
waarbij onze inbreng niet onbelangrijk is. In het
bouwteam kunnen we wensen kwijt, houden we in
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de gaten wat er de komende tijd gaat gebeuren,
trekken we aan de bel als er volgens ons iets niet
goed gaat of als er ongewenste situaties ontstaan. En niet onbelangrijk, als dingen goed
gaan of naar onze zin gaan proberen we dat te
melden. Het bouwteam levert ons ook veel informatie op, waardoor we vragen van jullie kunnen beantwoorden. Veel van deze informatie
vind je terug in Droevendalia’s en het door de
SSHW uitgegeven Bouwbulletin.

2 maart
2 Maart zal om 16.30 uur de eerste steen legging
plaatsvinden. Het wordt niet echt een eerste
steen maar meer een symbolische start van de
herbouw van Droevendaal. Iemand van de gemeente, (wethouder?), de aannemer, de SSHW
en een Droevendaler zal de proefbarak onthullen. Muziek (jambees?), appeltaart (Droevendaalse?), chocolade melk en een feestelijke sfeer
zullen dit begeleiden. Alle bewoners zijn welkom. Om de buren van Droevendaal in te lichten over wat er op Droevendaal gaat gebeuren is
er inmiddels een Droevendalia gemaakt speciaal
voor de omwonende van Droevendaal. De vele
vragen die er bij onze buren leefde of Droevendaal nu wel of niet blijft bestaan zijn hopelijk nu
beantwoord.

Moestuinen
Op veel plekken rond barakken liggen nu moestuinen. Een deel van deze tuinen ligt zo dicht bij
barakken of ligt in toekomstige rij-route van
sloper en aannemer. Kijk goed in het verhuisschema of het nog zin heeft om in te zaaien of
pas de te verbouwen groenten aan bij de tijd die
je nog hebt. Als je denkt hierdoor weinig gebruik te maken van de moestuin, zaai deze dan
in met een groenbemester (luzerne, rogge, o.i.d)
zodat onkruid onderdrukt wordt. Voorjaar 2000
zal de groenbemester bijdragen aan een mooiere
en betere moestuin. Een goed uitziende tuin zal
ervoor zorgen dat tijdens de bouw iedereen respect heeft voor de tuin en wel een meter of wat
omloopt. We zullen de komende weken duidelijk proberen te krijgen waar het mogelijk is tijdens de bouw een tuin in stand te houden en
waar niet. Als je hier vragen over hebt dan kun
je langs komen bij een Maarten(47), Liesje(57)
of Menno(81).
Menno (81)

Kleurstelling van de stenen barakken
Op de komende Droevendaal vergadering komt
eindelijk de kleurstelling van de stenen barakken
aan bod. Welke kleur krijgen de kozijnen, het beschot aan de kopse kanten, de deur, de vloerbedekking, de keukenkastjes, de dakgoten, de tegeltjes en wat al niet meer? De architect heeft in
overleg met de SSHW een voorstel gemaakt voor
een evenwichtige kleurstelling binnen de mogelijkheden die materiaal en budget bieden.
Wat een ieder mooi vindt is erg afhankelijk van
veel persoonlijke voorkeuren. Als iedere Droevendaler een stenen barak mag verven dan zal iedere
barak er anders uit gaan zien. Dat bleek ook wel
uit ingestuurde kleurplaten. Ze liepen erg uiteen
in stijl en kleurgebruik. Als we het voorstel beoordelen zal het juist de kunst zijn voor iedereen om
het te beoordelen op algemene leefbaarheid en
niet op persoonlijke voorkeuren. Alhoewel het
natuurlijk zo is dat in deze beoordeling op algemene leefbaarheid je eigen mooi en minder mooi oordeel zeker een rol zal spelen. Hierbij stel ik voor
om in de Droevendaal vergadering eerst kort met
elkaar te discusieren over op welke gronden we
het voorstel beoordelen.
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Hierna zal de architect Erik Metz het voorstel
voor de kleurstelling van de stenen barakken presenteren en toelichten. Al eerder dan de Droevendaal vergadering is een overzicht van de voorgestelde kleuren op barak 81 aanwezig. ‘s Avonds
na 18.00 uur is dit te bezichtigen. Komt alle kijken en denk er een paar nachtjes over.
Tot slot kunnen we stemmen of we met of zonder
wijzigingen akkoord gaan met de voorgestelde
kleuren.
Menno (81)
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Het Jaar 1998: Gezien Vanuit De
KoffiebarakTM.
Trends en koffie van vorig jaar.
In de gangkast van barak 57 is een dependance van
de Wereldwinkel “de Fontein” gevestigd. Jullie zullen
dit beter kennen als de Koffiebarak. In dit artikel lees
je meer over eerlijke handel, de Koffiebarak en wat
hier verkocht wordt en een overzicht van de ‘trends’
van het afgelopen jaar.

Het principe
Op de Koffiebarak alleen eerlijke producten verkocht, dit houdt in dat de boeren zonder tussenhandelaren betaald worden en dus een eerlijke
prijs krijgen voor hun arbeid. Er wordt gehandeld
met vaste prijzen, ook al is de algemene marktprijs
lager. Omdat er altijd bij dezelfde boeren gekocht
wordt zijn deze verzekerd van afzet. Dat is ook de
reden dat de producten ietwat duurder zijn. Maar
een eerlijk bakje koffie smaakt toch een stuk
(h)eerlijker?
Alle producten worden ingekocht bij de organisatie Fair Trade en bij Simon Levelt. We zijn een
dependance van de Wereldwinkel: bij Fair Trade
kopen we in tegen verkoopsprijzen, waardoor we geen winst maken. De producten
van Simon Levelt kopen we zelf in tegen
inkoopprijzen, hierop wordt wel wat winst
gemaakt. Met dit geld bouwen we eigen
vermogen op waarmee we financiële tegenvallers kunnen opvangen. Hierbij moet je
denken aan producten die over datum zijn,
kapotte verpakkingen etc. Omdat ons eigen vermogen nog steeds groeit denken we
er nu aan om een deel hiervan aan een
goed doel te schenken. Suggesties hiervoor
zijn van harte welkom!

Assortiment van de Koffiebarak
Wat hebben we eigenlijk allemaal? Allereerst koffie natuurlijk. Zowel kilopakken
voor de grootverbruikers als kleine pakjes
voor de genieters. ‘Organico’, Rood- en
Goudmerk zijn ook nog EKO. Maar... wat
kan je met koffie zonder koffiefilters? Niet
zoveel, daarom zijn filters ook bij ons te
koop. In de koffie kan een schepje suiker,
dat we in twee gewichtsklassen verkopen.
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Voor de niet cafeïne-verslaafden is er thee in vele
smaakjes. Later op de avond ben je misschien toe
aan een lekker wijntje. Rood en wit zijn bij ons te
krijgen. Voor de echte Droevendaler is er ook port
(Los Perales)! Bij de wijn/port is het lekker knabbelen. Dit doe je natuurlijk met een reep chocolade. Puur, melk, praline of met nootjes, name it, wij
hebben het.
Voor op de boterham kun je bij ons kiezen voor
pindakaas, hagelslag of chocopasta. Het meest
onbekende product uit onze winkel is waarschijnlijk de heerlijke pandan-rijst.

Nieuwe mensen in de Koffiebarak.
De verhuisperikelen hebben ook nieuwe bewoners
op 57 gebracht. Er zijn slechts twee oorspronkelijke bewoners over. De Koffiebarak heeft versterking gekregen van bewoners van 101, 95, 35 en
zelfs uit Breda. De Koffiebarak wordt nu gerund
door Raymond, Liesje, Gertjan, Thiara, Jeroen,
Jasja en Jan-Jacob. Kom en ontmoet ons!

De drie meest gestelde vragen aan de Koffiebarak.
- Wat is het verschil tussen Roodmerk en Goudmerk?
In Roodmerk zijn Robusta-bonen verwerkt, in Goudmerk Arabica-bonen. Deze laatste zijn bonen die door
de kenner meer wordt gewaardeerd. Kortom, de kwaliteit van Goudmerk is beter (maar dus wel iets duurder).
- Wat is de lekkerste wijn?
Wij van de Koffiebarak TM hebben dit uitgebreid getest. Wij kwamen op Ruitersvlei (rouge, ƒ 10,95), een 8,5.
Daarbij moet vermeld worden dat wij, van de Koffiebarak TM niet zo van wit houden.
We hebben twee rode wijnen, waarvan de Ruitersvlei de zoetste is. De andere (Gran Roble rouge) is fruitig,
maar wat droger (beter bij wildgebraad).
Daarnaast hebben we twee witte wijnen. De een, Conde del Maule heeft een geheel eigen smaak. Hij is dus
wat moeilijker. Een uitdaging voor de gevorderde wijndrinker dus!
De andere witte wijn, Gran Roble blanc, is de ultieme droge witte wijn met een fruitige afdronk. Ideaal voor
een zwoele zomeravond.
- Wat is het verschil tussen espresso-koffie en gewone?
Espresso is fijner gemalen en langer gebrand. Hij is dan ook sterker van smaak dan gewone koffie.

Recept van de Koffiebarak
Tiramisu (minder dure versie).
- 1 pak lange vingers.
- Espresso, of andere koffie van de Koffiebarak TM (Ongeveer 1.5 kop).
- 1 liter Vanillevla.
- Cacao of een reep chocolade (van de ...).
Doe de lange vingers in een ovenschaal. Giet er de espressokoffie op. Doe er de vanillevla overheen. Daar
weer op de cacao of met een kaasmes gesnipperde chocoladereep. Een tijdje in de koelkast laten afkoelen, en
smullen maar!
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Koffie

jaar gedraaid?
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Het afgelopen jaar was een interessant jaar voor
de koffiebarak. Door de uithuizingen voor de
nieuwbouw zijn er heel wat mensen weggegaan
van Droef, oftewel het afzetgebied is geslonken.
Iedere directeur of manager weet dat de omzet
dan gaat dalen. Hoewel Droevendaal een eigen
vrijstaat is en daarmee vele wetten aan haar laars
lapt moet de koffiebarak ook een omzetdaling
constateren. De omzet van 1998 is nog maar
62.8% van de omzet van 1997.

Maand

De Koffie:
Zoals in deze grafiek te zien is worden er meer
grote pakken dan kleine pakjes koffie verkocht. Er
is een daling (regressiecoefficient b = - 2.97!) te
zien over het jaar die weliswaar niet significant is,
maar waar we ons toch zorgen over maken. Is de
Droevendaler minder afhankelijk van deze
ochtend-drug? Of is dit het verhuis-effect? In
september is er een ware piek te bewonderen,
waarover verderop meer.

Aantal flessen

Wijn
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Rood
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J F MA M J J A S O N D
Maand

Hoe heeft de koffiebarak het afgelopen

De wijn:
Het beeld bij de wijnen is ietwat vertekend. De
rode wijnen lijken een stabiele consumptie te
handhaven. Dit wordt echter vooral veroorzaakt
door de sterke stijging van onze top-wijn Ruitersvlei (regressie b = 0,86). De Gran Roble laat een
duidelijke daling (b = -0.23) zien. Bij de witte wijnen is er na september een serieuze terugval (b =
1.50) te aanschouwen. Blijkbaar zijn de witte
wijndrinkers de zwakkere droevendalers die bang
voor verbouwingsactiviteiten afgenokt zijn.

De chocolade:
Chocolade
Kleine
12%

Melk
11%
Noot
17%

Puur
20%

Pralinee
40%
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Hiernaast kun je zien dat de Praline-repen de
absolute topper uit onze chocolade-verzameling
zijn. Waar we echt van schrokken is dat de
praline-verkoop ook het meest afnam: regressiecoefficient -1.24! Ook de verkoop va de andere
repen nam af, de enige reep die iets meer ging verkopen is pure chocolade.

De september-piek
Bij de meeste producten is er bij de verkoop in
september een overduidelijke piek waar te nemen.
Wat is er in deze maand aan de hand? Ook in
1997 was er zo’n nazomerse piek in de verkoop
(toen in augustus). Wat gebeurt hier?
- Iedereen komt net van vakantie terug. ‘s Avonds
worden er verhalen uitgewisseld onder het genot
van koffiebarakproducten.
- Na het doen van herexamens is het tijd om het
hoofd weer te verlichten. Dit wordt gedaan met
wijn en chocola van de koffiebarak (en koffie om
weer wakker te worden)?
- September is de maand dat vakantieliefdes vertrekken. Massale consumptie doet het verdriet
verzachten.
- In de nazomer wordt er meer nagedacht over de
wereldproblematiek, en daardoor worden er meer
eerlijke producten verkocht.
- In september begint de trektijd voor veel vogeltjes weer. In deze maand heeft de vogelaar nog
geld voor lekkere dingen om mee te nemen?
- September is de enige maand die begint met een
S. Verder zit er het woord temb in. Dit wekt
kooplust op.
- Er is een nieuwe generatie LUW-gangers. Zo
onbedorven als ze zijn, kopen ze veel bij de koffiebarak.
Maar wat is de ware reden? Zoals je ziet weten wij
het nog niet! Laat het ons weten: Raymond of
Jasja, barak 57: De Koffiebarak.
We zijn elke dag van 10 tot 10 open. Daarnaast
echt niet, denk aan onze rust!
Let de komende tijd op het krijtbordje bij onze
deur. Er zullen weer een aantal aanbiedingen zijn.
Raymond en Jasja (57).
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DE KOFFIEBARAK
Hét adres voor koffie, thee, wijn en chocolade.
Geopend van 10 tot 10 (alleen overdag)
Koffie
Kleine pakken (250 gr):
Indio Espresso
Kilimanjaro
Organico (EKO)
Indio
Campesino

5,25
5,75
5,50
4,80

Grote pakken (1 kg):
Residentie
Goudmerk
Roodmerk

18,50
22,19,50

Wijn
Ruitersvlei (rd)
Los perales (port)
Gran Roble (rd)
Conde del Maule (wt)
Gran Roble (wt)

10,95
14,50
9,95
7,95
9,95

Thee
Bosvruchten
Darjeeling
Earl Grey
Kaneel
Winterthee
Kiburi
Engelse melange
Earl Grey (los)
Kaneel los

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
1,80
3,50
3,25
3,25

Chocolade
Melk
Noot
Pralinee
Puur
Kleine repen

NU! 1,50
2,90
3,00
2,80
1,75

Beleg & diversen
Hazelnootpasta
Chocopasta
Hagelslag melk/puur
Pindakaas
Cacao
Koffiefilter 2
Koffiefilter 4
Pandanrijst
Rietsuiker 1 kg
Rietsuiker 500 gram

NU! 2,00
3,45
3,50
3,25
2,90
2,25
2,65
2,90
6,80
4,25
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Coöptatie
Op de vorige Droevendaal-vergadering is besloten
om coöptatie in te voeren op Droevendaal. Er zijn
toen globaal enkele mogelijke coöptatie regelingen met voor en nadelen besproken. Wat Droevendaal graag wil voorkomen is dat mensen die
een klunzige eerste indruk maken, maar toch uitstekende huisgenoten zijn, buiten de boot vallen.
Het verschil in de diverse procedures zit vooral in
het initiatief dat van de woongroep of juist van de
kamerzoekende uitgaat. De Droevendaal-vergadering vond de constructie die ook op de Herenstraat wordt gebruikt ongeveer wel goed. Dit is
ook een regeling die voor de SSHW uit te voeren
is binnen hun bestaande toewijzingsregelingen.
Hieronder volgt een samen met de SSHW uitgewerkt voorstel met de exacte invulling van de
coöptatieregeling. Alle haken en ogen die in verband met interne verhuizingen, stages, onderhuur
enzovoort ontstaan zijn er ook in uitgewerkt. Bij
de verschillende puntjes is in cursief weergegeven
wat de argumentatie is om het zo voor te stellen.
In de Droevendaal-vergadering zullen we dit
puntsgewijs doorlopen om ten slotte het voorstel
wel of niet gewijzigd goed of af te keuren. Na
goedkeuring zal de SSHW er nog een keer goed
naar kijken en wordt de regeling in officiële bewoordingen aan het papier toevertrouwd. De regeling wordt niet in het huurvoorwaarden opgenomen. Er wordt in de huurvoorwaarden naar
verwezen en als bijzondere regeling apart bijgevoegd. Dit maakt het mogelijk om de regeling
veel eenvoudiger te wijzigen. Dit laatste natuurlijk alleen in overleg met de Droevendaal-vergadering.

De regeling:
Bij het opzeggen van een kamer voorziet
de SSHW de barak z.s.m. in een lijst met
ongeveer 7 kandidaten. Binnen 1 week
na afgifte van deze lijst geeft de woongroep de gemaakte keuze door aan de
SSHW. De SSHW handelt de contractsondertekening dan verder af met de
kandidaat. Bij het niet voordragen van
een kandidaat binnen de gestelde termijn, wijst de SSHW ,volgens de wachtlijst, de vrijgekomen kamer toe.
7 kandidaten is het voorstel. Meer kan, minder ook.
Minder lijdt wellicht tot geringe keus, omdat de kans
groot is dat er een aantal kandidaten niet komen opdagen. Meer lijdt er toe dat je verzuipt in de kandidaten, en ook dat “klunzen” iedere keer buiten de boot
vallen.
Om betrouwbare en actuele kandidaten!
lijsten te kunnen aanleveren, zal de
SSHW de ingeschreven kamerzoekenden met als een van de voorkeuren
Droevendaalsesteeg regelmatig aanschrijven of zij nog steeds voor een kamer in aanmerking willen komen. Dit
verkleint de kans op een kandidatenlijst
vol personen die om de een of andere
reden niet geïnteresseerd meer zijn.
Er wordt een voorbehoud gemaakt om
!
de SSHW de mogelijkheid te geven direct een kamer toe te wijzen, het gaat
om de gevallen waarbij dit vanuit het
oogpunt van sociaal beheer noodzakelijk
wordt geacht. Dit voorbehoud dient ter
voorkoming en/of ter vermindering van
verloedering, slechte sfeer of overlastsituaties binnen een woongroep.
!

Zomermaanden
Door het grote aantal lege kamers en de afwezigheid van droevendalers in deze periode, is de kans
op het functioneren van de regeling kleiner. Door
de reactie-termijn van 7 dagen bestaat er echter
voldoende gelegenheid, d.w.z. tijd, voor de
SSHW om de kamer vervolgens normaal toe te
wijzen. Het voorstel is om ook in de zomermaanden de regeling van kracht te laten zijn. Geeft
een barak niet op tijd reactie dan wordt er gewoon iemand volgens de wachtlijst toegewezen.
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Interne verhuizing
Bij een interne verhuizing naar een andere barak,
dient de interne verhuizer tijdig ( d.w.z. voor de
derde van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum huur) een verzoek om interne verhuizing
plus een akkoordverklaring van de nieuwe
woongroep in te leveren bij de afdeling Bewonerszaken van de SSHW. Er komen speciale formulieren waarop de afdelingsoudste een handtekening
moet zetten als akkoordverklaring dat de barak
akkoord is met de interne verhuizing.

Onderhuur
Voor het aangaan van een onderhuurcontract is
naast de geldende SSHW-regels voor onderhuur
een akkoordverklaring van de betreffende barak
noodzakelijk. Geregistreerde onderhuurders met
een onderhuurcontract van minimaal 4 maanden
kunnen middels een akkoordverklaring van de
barak waarbinnen de onderhuur plaatsvindt, voor
directe toewijzing in aanmerking komen. Deze
verklaring dient opgesteld te worden aan het einde van de onderhuurperiode. Voorwaarde is dat
de einddatum onderhuur precies aansluit op de
ingangsdatum van het nieuwe vaste contract. Dit
laatste maakt het mogelijk dat eenmaal in een barak
functionerende mensen kunnen blijven op deze barak
als er ruimte vrijkomt Het betekent ook dat deze mensen een stuk wachtlijst kunnen overslaan. Een kortere
periode dan 4 maanden betekent dat mensen wellicht
een wat erg grote sprong in de wachtlijst maken.

Terugkerende praktijkgangers
Terugkerende praktijkgangers moeten de
co-optatieregeling kunnen doorbreken. Deze personen zijn op het moment dat de normale
kandidaten-lijsten geleverd worden nog in het
buitenland en kunnen door de normale regeling
dus nooit aan de beurt komen. Deze krijgen een
kamer toegewezen, waar een barak geen invloed
op heeft. De SSHW vraagt ons om een mogelijk
oplossing van dit probleem, wellicht licht de oplossing
gewoon in een soepele handtering van de regels. Wellicht is het in de praktijk geen probleem, omdat de
meeste mensen dit als ze terugkomen wel genoeg tijd
hebben om wat te regelen.

Buitenlandse studenten
Alleen buitenlandse studenten die langer in Wageningen verblijven, kunnen op Droevendaal
gaan wonen. Zij kunnen dan gewoon meedraaien
in het coöptatieproces. Het gaat dan wel om kamers zonder inventaris. Een hele stenen barak
met alleen buitenlandse studenten is ongewenst
i.v.m. de hoge kosten, continuïteit en het speciale
karakter van Droevendaal.

Overblijvers
Kamerzoekenden die meerdere keren niet gekozen worden, zullen hierdoor geen automatisch
recht op Droevendaal-kamer verwerven. Directe
toewijzing in een van de andere SSHW-complexen blijft immers altijd mogelijk. Als iemand keer
op keer niet gekozen wordt, moet nagegaan worden waar dit aan ligt. De SSHW zal deze individuele gevallen daarom oproepen voor gesprek.
Dit moet alleen in zeer bijzondere gevallen gebeuren, met een duidelijke omschrijving van de te
volgen handelswijze.

Ingangsdatum
het voorstel is om de coöptatie in te laten gaan op
het moment dat lege plekken in de stenen barakken met mensen worden gevuld die niet ten gevolge van het verhuisschema verhuizen.
Met dank aan Hannelore
Liesje(57), Menno(81)
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De inrichting van onze tuinen
In de vorige Dalia stond een ontwerpwedstrijd. Er zijn al een aantal mensen die een plan gaan maken. Eentje
ervan zal geïnspireerd zijn door Van Den Eerenbeemt dus zend vooral je plannen in, je maakt een goede kans!
Ik heb wat ideeën bij elkaar gezet. Als je ook iets leuks weet, kun je dat ook in de Dalia zetten ?
Oh ja, we hadden als functies van de tuinen bedacht: gras om op te eten, te zonnen, te zitten, sportveldjes, oogst
van groente en fruit, verblijf beestjes, natuur, afscheiding, en gewoon 'mooi' (bloemetjes enzo).
Chris (83)

Gewone moestuin?
Als je een recht-toe recht-aan moestuin wilt, denk
dan om de vruchtwisseling en de bemesting. Niet
alle gewassen willen bemest worden. En sommige
juist extra veel. Maak daar een meerjarenplan voor.
Er zijn voorbeelden genoeg in allerlei
moestuinboekjes.
Wat dacht je trouwens van een mooie kas?

Kruidencirkel
Kruiden wil je vlak bij de keuken hebben, zodat je ze
even snel kunt plukken. Je kunt een spiraalvormig
heuveltje bouwen, met bovenop de droogteminners
en onderaan de natteriken. Aan de zonkant staan
dan de soorten die dat lekker vinden. Zeg maar
lavendel, tijm enzo. In het midden zeg maar
peterselie, en onderin munt. Je kunt zelfs een klein
poeltje onderin maken.

Koude kas
We hebben al jaren koude kassen. Koud slaat
natuurlijk erop dat er geen verwarming inzit. Nu we 50
jaar blijven, kun je een heel mooie kas bouwen.
Misschien kun je iets ontwerpen met gebruik van de
(loodzware!) geïsoleerde ramen van 'Droef-nieuw'.

Gedierte
Het zou leuk zijn als er wat vreemde snuiters rond lijven
lopen zoals de soulkippen, de geiten en de zwijntjes.
Functies van de beesten:
* ons image
* ze zijn leuk/lief/schattig
* eieren of melk
* ze maaien gras

Compost
Een paar jaar geleden deelde de gemeente gratis
luchtige houten composthouders uit. Iemand zin om
daar naar te gaan vragen?
Die groene plastic tonnen heb ik meestal stinkend en
vol vliegen gezien omdat het vocht niet weg kon. Dus
die wil ik niet.

Goeie bedden voor je rug
Ishi en Sarah Crosby proberen al jaren
permacultuur uit in Nederland, en ze geven ook
praktijk cursussen. Als ze een nieuw stuk land
ontwerpen proberen ze met alles rekening te
houden, en dan maken ze een tuinplan voor jaren.
Ik heb eens meegewerkt aan het aanleggen van een
soort cirkelbedden tuin. Je maakt dan een
cirkelvomig patroon, zo dat als je in een gang tussen
de bedden staat niet hoeft te bukken als je iets
oogst. Door reliëf aan te brengen vergroot je nog
eens het produktieve oppervlak. Als je klaar bent
met deze 'aardbeving' dan raak je nooit meer een
schop aan; dat is bijna heiligschennis.
Droevendalia No. 41 (15 februari 1999)
14

In de geulen strooi je houtsnippers. Op de bedden
plant je dan soorten die elkaar aanvullen; ik geloof
dat we toen Zoete mais hadden waar een klimplant
tegenop groeide en ertussen Aardbei (bodem) en
Oostindische kers (plaagbestrijding). Bij zulke
intensieve mengteelt blijft de bodem continu
begroeid.
Als ergens onkruid had gestaan bedekten ze die
grond met golfkarton of kranten zodat er geen licht
op kwam. Daar werden dan vaak aardappels tussen
geplant (in een gat in het papier).
Wat er ook bij hoort is dat je weinig of niet mest; je
laat al het dode plantemateriaal liggen. Tenzij er

een planteziekte heerst maar dat schijnt door de
mengteelt niet zo veel voor te komen.

Bosrandopbouw (forest garden)
In plaats van een traditionele moestuin die je elk
jaar moet mesten en spitten, en de hele tijd vrij
houden van onkruid, zijn er nog wat andere
manieren om aan een oogst te komen, die veel
minder inspanning kosten.
Eentje daarvan is geinspireerd op een meerlagig bos
(zoals het tropisch regenwoud). Het idee is om in
het midden een flinke boom bneer te zetten, zoals
een notenboom, daaromheen wat lagere
fruitbomen, en daaromheen bijvoorbeeld
bessenstruiken en dan de kruiden. Daartussen kun
je ook nog klimmers zetten. Je gaat zo heel erg

efficient met ruimte en licht om. Per oppervlakteeenheid heb je dan een veel hogere opbrengst dan
met een monocultuur. Omdat we vanwege de
zonneboilers geen hoge bomen kunnen planten,
kunnen we een lagere variant nemen met een
fruitboom in het midden.
Wat ook kan is aansluiten op de mantel-vegetatie
aan de noordrand (omdat daar de zon gunstig staat
voor dit idee).
De centrale boom van 10-12 meter hoog zou een
walnoot of tamme kastanje kunnen zijn. Deze doen er
6-12 jaar voordat ze vrucht dragen. Ze zijn
waarschijnlijk te groot voor onze plannen vanwege de
zonnecollectoren.

Voor onze centrale boom (1) nemen we dus iets
lagers. Mispel, Kweepeer, Appel, Peer, Pruim, Kers
en Abrikoos worden 5-6 meter hoog, o.a.
afhankelijk van hoe je ze snoeit. Ze beginnen na 3
tot 5 jaar voorzichtig vruchten te vertonen. Bij
fruitbomen is het verstandig om een ras te kiezen
dat het niet erg vindt als het een paar jaar niet
gesnoeid wordt. Dat pleit voor de pruim en de kers.
Appel en peer vragen juist veel aandacht. Mispel en
kweepeer schijnen ook zonder veel snoei te kunnen.
Iets lager, zo'n 2.5-3 meter (2), zijn laagstam appels
en de hazelaar en de vlier.
Op 1-1.5 meter(3) blijven de rode en witte en zwarte
bes en kruisbessteken. Deze geven al snel oogst.
En daartussen prop je dan zoveel mogelijk klimmers,
bodembedekkers enz. Een paar ideeën:
Bodembedekkers (6)
Klaver, luzerne, lupine, wilde knoflook, gras, munt,
smeerwortel, absint-alsem, aardbei.
Klimmers (5)
Kiwi (ja echt!), druiven (in de volle zon), hop,
Prikkende afscheidingen
Berberis, Sea buckthorn, gaspeldoorn, meidoorn
Planten die goed hier tussen passen (4)
(omdat je meerdere keren ervan kunt oogsten, omdat ze
makkelijk ergens tussen te zetten enz.Nieuw-Zeelandse
spinazie, Brave Hendrik, Lavas (maggi-plant), Courgette,

Kardoen, en ik heb een hele lijst engelse namen waar ik
geen touw aan vast kan knopen.
Schaduwtolerante planten (enkeljarig)
Tuin- en waterkers, radijs, koolrabi, andijvie, sla,
peterselie, spinazie, pastinaak, bonen,
Meerjarige groenten
rabarber, paardebloem, brandnetel, negen-ster-brocolli(?),
weegbree(?!),
Zelfverspreidende soorten
Amaranth, borage, cichorei, paardebloem, andijvie,
mosterd, herderstasje.
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DROEVENDAAL VERGADERING
DONDERDAG 18 FEBRUARI 1999
Beste Droevendalers, 1 maart a.s begint officieel de bouw van de nieuwe barakken. Eindelijk na lang
wachten, is het dan zover. Een klein feestje is het bereiken van deze mijlpaal zeker waard: op dinsdag 2 maart om 16.30 uur de eerste steen gelegd! We moeten nog een beslissing moeten nemen
over de kleuren van de stenen barakken. De architect Erik Metz zal zijn voorstel komen toelichten.
Dit voorstel is op barak 81 tussen 18.00 en 20.00 uur te bezichtigen. Een ander belangrijk punt is de
definitieve regeling over coöptatie.
De vergadering vindt plaats op donderdag 18 februari in het zaaltje van de SFO: vanuit de hal van de
Hoevestein-flat één trap omhoog, linksaf het gangetje in, de eerste deur links. Vooraf verzamelen bij
de brievenbussen op Droevendaal om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat elke barak 1 vertegenwoordiger afvaardigt. Als er niemand kan, dan graag even afmelden bij Maarten(47), Liesje(57), Lidewij(71) of Menno(81). Kom op tijd en lees de Droevendalia van tevoren, dan zijn we op tijd klaar.
Tot donderdag

Menno (81), namens het DWB,

De Agenda is:
1.
2.

Opening om 20.15 uur precies
Agenda

3.

Kleuren stenen barak
Omdat Erik Metz langs komt om het voorstel voor de kleuren van de
stenen barakken toe te lichten, behandelen we dit punt als eerste. Het
voorstel is op barak 81 al te bewonderen. Het zal ook op de vergadering
aanwezig zijn. Omdat het heel moeilijk is om de barakken zo te schilderen dat iedereen het mooi vind, is dit een lastig onderwerp om over te
praten. Belangrijk is dat de barakken zo geschilderd worden dat iedereen
er mee of in kan leven.

4.

Notulen vorige Droevendaalvergadering
De notulen van de vergadering van 11 november staan in Droevendalia 41.
Nieuws over de sloop, bouw en groen
Wat is er de afgelopen weken gebeurd, wat zijn de vooruitzichten en wat vonden jullie
van het kappen van de bomen en de gang van zaken erom heen. Tevreden? Zo ja laat
het weten!, zo nee we horen het graag, mogelijk kunnen we er in de toekomst iets aan
veranderen. We zullen ook bespreken wat er de komende weken gaat gebeuren.

5.

6.

Coöptatie
Op de vorige Droevendaal vergadering hebben we besloten om coöptatie
in te voeren. Op deze vergadering zullen we een volledig uitgewerkte
regeling bespreken. In de Droevendalia vind je het voorstel daartoe.

7.

Dagelijks woonbestuur
Bas (85) is min of meer een jaar door Europa aan het zwerven. We zoeken dan ook
een nieuwe DWB-er die zijn taken wil overnemen.
Welke barakken willen terug naar hun oude plek?
Een inventarisatie naar bovenstaande wens. Of het realiseerbaar is,
moet nog worden uitgevogeld.
DLO, IKC-DLO en andere landbouwnieuws
Wat Verder Ter Tafel Komt
Rondvraag
Sluiting om 22.00 uur

8.

9.
10.
11.
12.

