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Eindelijk ! 
Hoi Droevendalers, 
Het is zover. Na een half jaar van overleggen 
met de landschapsarchitect en SSHW is er nu 
overeenstemming over het groenplan. Het is 
jammer dat er zoveel touwtrekken en energie 
voor nodig was. Het is jammer dat dit het 
vertrouwen in de landschapsarchitect alleen 
maar verkleint heeft. Maar een groot aantal 
punten die we wilden wijzigigen zijn in het 
plan nu naar onze zin aangepast. Het hele 
gewijzigde plan is bij de gemeente ingediend. 
Als deze de vergunning heeft afgegeven kan 
de bouw eindelijk beginnen. 
 
Stand van Zaken 
Sinds de vorige Droevendalia en de Droev-
endaalvergadering is er wederom veel 
gebeurd. Naar aanleiding van het gesprek wat 
Patrick en Menno met de landschaps-
architect hebben gehad heeft hij de teke-
ningen aangepast. Helaas had hij zoals ge-
bruikelijk de afspraken maar voor een deel 
overgenomen. Samen met de SSHW hebben 
we toen besloten dat deze afspraken gewoon 
nagekomen moesten worden. 
 
Als vervolg is er op 81 een overleg geweest 
met de landschapsarchitect, SSHW, 
gemeente Wageningen en ons bewoners. 
Hierbij is het hele plan doorgesproken met de 
bedoeling dat er volledige overeen-stemming 
kwam tussen de verschillende partijen. Ook 
de gemeente heeft namelijk wensen. Het 
behoud van zoveel mogelijk groen en 
ecologische inrichting en beheer van het 
terrein. Na afloop van dit overleg was er 

overeensteming. De SSHW heeft een intentie 
uitgesproken hoe ze met het groen omgaat 
(zie kader). De landschapsarchitect moest 
wederom zijn tekeningen aanpassen.  
En de gemeente ambtenaren proberen vaart 
in de procedures te zetten en alle vergun-
ningen zo spoedig mogelijk af te geven. 
 
Maar helaas toen de nieuwste tekeningen 
kwamen waren wederom niet alle punten 
gewijzigd. Snif. In een volgend overleg met 
de SSHW bleek het mogelijk om alle ge-
maakte afspraken alsnog in de plannen ver-
wezenlijkt te krijgen. En daarmee was het 
akkoord over het groenplan een feit. In het 
tweede kader staan een aantal van de 
gemaakte afspraken. 
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Het vervolg 
De gemeente buigt zich nu over het ontwerp 
om te bekijken of ze een aanleg vergunning 
kunnen afgeven. Waarschijnlijk is dat geen 
probleem. Tevens is het de bedoeling dat de 
kapvergunning voor de populieren in over-
eenstemming met de aanlegvergunning wordt 
gebracht. Dit houdt in dat er een 
kapvergunning wordt afgegeven voor alle 
populieren. Als de ambtenaren de vergun-
ning hebben voorbereidt, kan B&W een 
besluit nemen. Dit besluit wordt vervolgens 
op een woensdag in de Veluwe Post gepu-
bliceerd. Daarmee start een termijn van zes 
weken in waarbinnen er bezwaar kan worden 
aangetekend tegen het besluit. Als er geen 
bezwaren zijn ingedient wordt de ver-
gunning vervolgens afgegeven en kan de 
bouw beginnen mits het niet vriest. Worden 
er wel bezwaren ingedient dan volgt er een 
nieuw besluit en mag je er minimaal nog 
twee maanden bij op tellen voordat er een 
vergunning ligt. In de kaders staan de 
afspraken die we de laatste weken hebben 
gemaakt. In vorige droevendalia=s kun je alle 
al eerder gemaakte afspraken vinden. We 
blijven jullie op de hoogte houden, voor 
vragen kun je altijd bij iemand van het DWB 
terecht. 
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Namens het DWB,Menno(81)&Maarten(47). 
 
Intenties van de SSHW m.b.t. het groen op 
Droevendaal: 
-Zoveel mogelijk de kwaliteit van het groen op 
Droevendaal behouden. 
-De populieren in de houtsingel worden zo verwijderd 
dat er zo min mogelijk schade aan het andere groen 
wordt toegebracht. 
-Stobbe die door verwijdering schade aan te sparen 
bomen op leveren blijven zitten. 
-Alle geinventariseerde waardevolle beplanting blijft 
gehandhaafd, tenzij er zwaar wegende redenen zijn 
dit niet te doen. 
-Mocht er nog waardevol groen te voorschijn komen 
dan zal overwogen worden dit te behouden. 
-Moestuinen en grasvelden die bij barakken liggen en 
er goed uitzien blijven onaangeroerd tenzij er 
zwaarwegende argumenten voor zijn om er wel in te 
gaan graven. 
Afspraken met de SSHW m.b.t. het groen op 

Droevendaal: 
-In het groenplan wordt evenals in de barakken PPC 
in plaats van PVC gebruikt. 
-Alle stobben in de houtsingel worden behouden. De 
bewoners snoeien de stobbe twee jaar tot afsterven 
en krijgen dan een stukje servicekosten terug. 
-Ter voorkoming van een brandnetel explosie worden 
niet alle takken van de populieren versnipperd. De 
takken worden in rillen gelegt tegen de huidige 
houtsingel. 
-Alle geinventariseerde waardevolle beplanting wordt 
behouden ook als dat ten koste gaat van het 
ontwerp. 
-Mochten er nieuwe punten boven komen drijven dan 
is er ruimte om dit te bespreken en eventueel te 
wijzigen in de plannen. 
-Er komen geen exoten behalve als bodembedekker. 
-Er komt een ecologisch ontworpen en beheerde 
houtsingel en vijver op Droevendaal. 
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