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verschijnt op het juiste moment

Appel gestolen uit Baradijs
Droevendaal 25 januari 2002

Op de namiddag van 25 januari deden de
bewoners van Baradijs een afschrikwekkende ontdekking. Er was een appel gestolen uit de tuin van Baradijs. Eerst was hij
er nog. De bewoners reageerden geschokt.
“Wij hadden niet verwacht dat dergelijke
criminele activiteiten op Droevendaal gebezigd werden. Wij wisten al van fout
geparkeerde auto’s, verplaatste hekken,
op het kampvuur gegooide kattentrapjes
en posters die met teveel punaises aan de
muur hingen, maar dit slaat alles,” aldus
een vertegenwoordiger van de hechtige,
en onbezoedelde gemeenschap in het Baradijs.
Nu zal de oplettende lezer zich wellicht
afvragen wat een appel te zoeken heeft in
de boomgaard van het Baradijs in januari.
Betreft het hier een rot exemplaar dat
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van lamlendigheid vergeten is te vallen?
Nee, het was een pronkstuk! De bewoners
hebben geen sluitende verklaring voor dit
wonder. Wel is het hen opgevallen dat zich
enige tijd een grijs konijn in de boomgaard
ophoudt. “Hij heeft al onze andijvie en
boerenkool opgegeten!” memoreert een
boze bewoner. Zou er echter een verband
zijn met het goed blijven en het uiteindelijk verdwijnen van de appel? Het blijft
een mysterie!
Mensen die menen iets gezien te hebben
worden verzocht contact op te nemen met
Baradijs. Daar wacht een appeltaart voor
degene die een tip heeft die kan leiden tot
het achterhalen van de dader en het terugvinden van de appel.
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Dagelijks WoonBestuur (DWB):
Bas van ‘t Erve (101): Burgemeesters van Droevendaal
Lidewei Kruizinga(43), Bjorn Lammers (51), Erik Jan
(45)
Groengroep Droevendaal:
Coördinatie: Erik Jan (45), Dimitri (47), Arnout (33)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (35)
Website:

www.droevendaal.nl

Wereldwinkel:
De Koffiebarak (35), van 10 tot 10
Abonnement: f10,- per jaar. Aanmelden en betalen
door f10,- over te maken op giro nr. 4580703 t.n.v.
Droevendaalcomplex woonvoorz., Wageningen.

Droevendalia No. 51 (5 maart 2002)

2

Het dagelijks woonbestuur van Droevendaal
Zoekt voor 1 avond per maand:

een Droevendaler V/M
Die zich betrokken voelt!
Het DWB vertegenwoordigt de bewoners van Droevendaal naar de SSHW toe. Verder is zij
vaak de initiator van activiteiten die op Droevendaal plaatsvinden. Het dagelijks woonbestuur
bestaat uit vijf mensen, waarvan er één burgemeester is. Het DWB vergadert één keer per
maand en zorgt dat er een paar keer per jaar een Droevendaalvergadering komt, waaraan alle
bewoners deel kunnen nemen.
Voor zitting in het dagelijks woonbestuur is geen bijzondere ervaring vereist en iedereen,
die dat wil mag vrijblijvend een aantal vergaderingen bijwonen.
Taken:
Ž Mede- ondersteunen en bevorderen van de participatie van medebewoners van Droevendaal.
Ž Mede- ondersteunen van initiatieven van bewoners, bijvoorbeeld het organiseren van een
feest.
Ž Meedenken over zaken die Droevendaal direct aangaan.
Ž Af en toe een stukje schrijven voor de Droevendalia.
Ž Een bijdrage leveren aan het bevorderen van de communicatie tussen bewoners en SSHW.
Functie-eisen:
Ž Betrokkenheid bij Droevendaal
Ž Bereid om in ieder geval 1 avond per maand te vergaderen
Wij bieden:
Ž Vergadervergoedin
Ž Gezellig en enthousiast team
Ž Koffie, thee en vaak iets lekkers bij de vergadering
Ž Een proeftijd van 3 vergaderingen
Voor sollicitaties kan je contact opnemen met één van de volgende personen:
Bas, droef 101
Erik-Jan, droef 45
Björn, droef 51
Lidewei, droef 43

Droevendalia No. 51 (5 maart 2002)

3

Van de burgemeester
Wat staat er toch weer een hoop te gebeuren in ons kleine vrijstaatje! Een voormalig stuk Droevendaal wordt woonwagenkamp, het energiebedrijf komt de boel
doormeten om te achterhalen waar onze
rare stroomrekeningen vandaan komen, er
komt een nieuw welkomstpakket voor nieuwe Droevendalers, de gemeenschappelijke
barak zal eindelijk een feit zijn en niet
het minste: Droevendaal bestaat dit jaar
25 jaar! Over het feest dat er natuurlijk
moet komen lees je verderop in Droevendalia meer.
De GroenGroep is hard bezig geweest met
het ecologisch groen en zoals het er nu uit
ziet krijgen we zowel aan de noord- als aan
de zuidzijde een flink stuk (houtwal) bij.
Een mooie verbetering van de ecologische
waarde van Droevendaal. Na een jaar vol
opstartproblemen is de gemeenschappelijke barak eindelijk onderweg. De statuten
van 'Vereniging 77' zijn naar de notaris en
de gebruiksovereenkomst met de SSHW
staat op het punt getekend te worden.

Verder blijft ook het parkeren en autorij-
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den op Droevendaal het DWB en de
GroenGroep bezig houden. Helaas wordt er
nog te veel fout geparkeerd met als gevolg
auto's onder je raam en kapot gereden
bermen. Daarom in deze Droevendalia ook
een voorstel om dit probleem zo breed
mogelijk aan te pakken en hopelijk op te
lossen.
Zoveel dingen gebeurd, zoveel dingen om
met zijn allen te bespreken. Kortom; tijd
voor een Droevendaalvergadering! Achterop van de Droevendalia vind je natuurlijk
zoals gebruikelijk de agenda, en op de pagina's daarvoor de notulen van de vorige
Droevendaalvergadering. Kom dus op 13
maart naar de gemeenschappelijke barak.
Het is de bedoeling dat er van iedere barak minimaal één afgevaardigde naar de
Droevendaalvergadering komt. Kan er niemand van jouw barak? Laat het dan even
weten en gooi een briefje in de bus van
101.
De Burgemeester van Droevendaal,
Bas (101)

Lieve mede bewoners (Leden van de gemeenschappelijke barak)
De vereniging 77 is een feit. Dinsdag 19
febuari heb ik de sleutel gekregen van de
gemeenschappelijke barak en dus kan het
feest beginnen. Voorwaarde is wel dat er
mensen zijn die geïnteresseerd zijn om
inhoudelijk mee te denken over het hoe en
wat van de algemene barak. Geintresserde
kunnen zich aan melden bij Dave (57) of
Gerda (81).

Het lijkt me goed om de aankledings werkzaamheden met zo veel mogelijk mensen te
doen. Dan krijgt iedereen een beetje het
gevoel dat het ook zijn / haar barak is
(dat is het ook zo). Het zou mooi zijn als
iedereen zich verbonden voelt bij Verenig
77.
Dus schrijf in je agenda het weekend van
16 & 17 Maart schilderen e.d. op 77
een datum ver weg dan kan iedereen zich
er goed op voor berijden.
hopelijk tot dan
D.V. (de voorzitter)
Dave 57

Foto: Mathijs (69)
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Water-, Elektra- en Gasverbruik op Droevendaal anno 2001
De meterstanden van alle barakken zijn
rond de jaarwisseling door de SSHW gecontroleerd. Daarom is het nu mogelijk de
balans op te maken over het verbruik op
Droevendaal het afgelopen jaar, en dat te
vergelijken met het verbruik in 2000.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het
hier dus enkel gaat om het verbruik per
barak. Om je huur uit te kunnen rekenen
moet je ook rekening houden met het algemeen verbruik. Dat laatste is dit jaar
weer hoog uitgevallen en Droefvader Bas
heeft een onderzoek ingesteld. Of het
komt tot een parlementaire enquete en of
er kopstukken uit het SSHW-kabinet
zullen sneuvelen wordt met spanning afgewacht.
Maar laten we eerst onszelf eens onder de
loep nemen. Na 2000 hebben we al moeten
constateren dat per hoge barak niet minder water of gas wordt verbruikt dan
vroeger in de oude en nieuwe barakken.
Alle dubo-normen ten spijt was Droevendaal dus niet zuiniger geworden. Integendeel: het elektriciteitsverbruik per barak
was verdubbeld ten opzichte van de oude
situatie!
In 2001 blijkt de situatie nauwelijks veranderd te zijn. Elektriciteitsverbruik
daalde met slechts 0,5%, water met 4% en
gas met 6%. Wel zijn er verschuivingen bij
individuele barakken waar te nemen. Met
name 31, 57 en 79 hebben hun leven drastisch gebeterd. Dat blijkt uit onderstaande tabel waarin de zuinigheidsrangorde
van de barakken is aangegeven, zowel voor
2001 als voor 2000. Ook barak 47 is vooruitgegaan, maar dan met name qua water
en gas. Andere wetenswaardigheden zijn
dat de stampende olifanten zich nog steeds niet wassen (aangezien ze wederom
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veruit het laagste waterverbruik hadden),
en het hoge elektriciteits- en gasverbruik
van de gemeenschappelijke ruimte en het
ruijskantoor samen op Dolby C. Dat is bij
elkaar mee dan een gemiddelde andere
droefbarak waar de hele tijd minimaal 6
mensen wonen!

Maar goed, de belangrijkste conclusie is
en blijft dat we de pretentie van milieubewust wooncomplex nog altijd niet waarmaken. Misschien is het toch verstandig als
er externe adviezen komen over hoe we
hier iets aan kunnen doen. Denk zelf eens
na over wat jij allemaal onnodig verspilt en
meet je ecologische voetafdruk op
www.voetafdruk.nl
Eelke (Divine Sixty-Nine)
PS: de ruwe data en deze figuren in kleur
zijn te vinden op
http://huizen.ddsw.nl/bewoners/droef/en
ergie/energie.htm

barak

stroomverbruik in kwh
2000

2001

gasverbruik in kub
2000

waterverbruik in kub

2001

2000

2001

77 Ruys

6364

5285

1811

1103

8

5

77 gemeentehuis

1420

888

2101

1323

8

6

31

5224

3580

3031

2635

186

152

33

2629

2872

2105

1992

173

151

35

4105

4063

2153

2081

148

131

37

3367

3331

1926

2096

187

164

39

5157

7416

3112

2460

181

161

41

4664

4949

2170

1979

190

193

43

5783

5454

2812

2232

243

218

45

3680

3566

1983

1833

146

47

16564

17279

2462

2029

196

149
149

49

3949

3496

2251

2146

94

102

51

5224

5264

2738

2619

186

200

53

5783

5049

3510

3169

221

222

55

6074

6781

2210

2519

202

218

57

7103

6661

2503

1967

147

127

59

5022

5241

3673

2751

259

303

61

7438

4896

1934

2286

152

145

65

3501

3468

2665

2673

220

278

67

10480

5774

2503

2779

153

182

69

3747

4425

2633

2397

176

157

71

3703

5530

2267

2870

148

184

79

4620

4911

1796

1786

230

138

81

2875

3144

2065

2222

145

170

87

5470

6037

2462

2315

141

145

89

4418

4569

2568

2748

216

185

91

5246

4860

2105

2008

151

160

93

5805

7838

2446

2095

214

164

95

914
3389

9025
3016

3364
2080

2918
1749

303
145

283
149

99

6297

6052

2438

2296

198

156

101

4396

4571

2470

2353

169

167

103

5179

5792

2291

2036

183

191

105

4642

4364

2251

2159

144

127

107

3859

4134

2291

2172

161

155

178307

177408

81268

76370

6008

5776

97

totaal
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Het recept van de koffiebarakTM
Koekjes met Echte Stukjes Chocola
Een makkelijk recept, met een heerlijk resultaat!
Het leuke van het amerikaanse 'cup' systeem is dat je geen weegschaal of maatbeker nodig
hebt. Je kiest in plaats van de standaardcup gewoon een haags kopje als je een beetje trek
hebt en een megabierpul als je een feestje gaat geven. Een normale theekop levert ongeveer
twee bakplaten.
Voor de euroconversie de hoeveelheden delen door 2,20371.
Meng 2½ kop bio-bloem (kooptip: de Molen) met
1½ tl

bakpoeder (kooptip: de Molen) en
½ tl

zout (kooptip: zeezout).

Meng in een andere schaal ½ kop bruine basterdsuiker met
½ kop rietsuiker en
½ kop zonnebloemolie.
Voeg bij de tweede schaal ¼ kop water, goed opkloppen
1

tl vanillesuiker

Mik nu de bloem bij de rest tot een crème-ige prut. Je kan een mixer gebruiken. Versnipper
½ reep pure chocolade van de KoffiebarakTM
½ reep kokoschocolade van de KoffiebarakTM
23 amazonenoten van de KoffiebarakTM
(of hazelnoten)
En voeg toe. In kleine hoeveelheden op de ingevette bakplaat leggen, het gaat nauwelijks rijzen dus het kan vlak bij elkaar.
Nu bij 175 graden bakken, 15 minuten of tot het er gaar uitziet.
Breng nu 1 kop vol koekjes
naar de koffiebarak (niet vergeten).
de KoffiebarakTM
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Mest
Op 02-02-02 moest ik ineens denken aan
kak. Ja, beetje vreemd misschien, die associaties die je soms maakt. Anyway, ik
was toevallig net bij de steenfabriek Plasserwaard, waar we al eerder mest hebben
gehaald. Er ligt nu ruim 6 kuub schitterend
verteerde paardedrollen voor ons klaar.
Vet en zwart en gratis. Heerlijk!
De vorige keer dat we zijn mest mochten
hebben probeerden we het aldaar met een
geleende aanhanger zelf op te halen. De
aanhanger zakte door bij Hoevestein (en is
daar nog een paar weken als Droevendaals
Landmark blijven staan). Daarom

Samen zaden bestellen!
We bestellen ook al weer een paar jaar
samen zaad van biologisch zaadbedrijf De
Bolster uit het bekende Kielwindeweer. .
Wij bestellen graag bij De Bolster omdat
zij het zaad op biologisch-dynamische manier telen. Ze hebben groenten, kruiden,
bloemen en groenbemesters. Vooral het
eerst jaar na de nieuwbouw hadden we een
topbestelling. In 2000 en 2001 is er voor
meer dan duizend piek besteld! Daardoor
krijgen we 20% korting! En daar gaat het
natuurlijk om.
Zo werkt het
Als het goed is krijg je met de Dalia's 1
zaadlijst per barak. Dat zou in principe
genoeg moeten zijn, als jullie die lijsten
maar meteen opprikten en niet weer eens
laten verdwijnen tussen de pizzadozen en
die reactionaire Veluweposten.
Het verzoek is om die uiterlijk 20 februari in te leveren bij Lidewei (43). (Zet je
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zorgen we nu dat een loonbedrijf de hele
berg in 1 klap brengt. Het komt ergens
langs de weg te liggen, misschien bij de
glasbak. Om het transport te betalen kost
het gebruiken hiervan ca. 12 euro per
kuub, dus 1,20 euro per kruiwagen. Zie ook
het publicatiebord.
Als je het maar niks vindt om voor je biologische tuintje een trekker te laten rijden, kun je een bakfiets lenen en de poep
weghalen bij de paarden van de familie
Tänzler, achter De Oude Tol. Ik heb hun
telefoonnummer.
Chris (35)

naam en baraknummer er op!). We zetten
het dan op 1 lijst en bestellen het samen,
daarna zijn er mensen nodig die de boel
willen sorteren. Als de bestelling binnen is
kan je het tegen contante betaling ophalen
bij Lidewei. No pay - no zaadjes. Er liggen
catalogi met beschrijvingen van de zaden
op 35 en 43. Zie ook www.bolster.nl.
By the way, vorig jaar kondigde ik aan dat
ik oude tomatenzaden van de Dreschflegel
zou proberen. De belofte dat de tomaatjes resistent zijn tegen de op Droevendaal
ernstig aanwezige ziekte phytophtera
kwam uit! Een heerlijke oogst zonder veel
werk.
De tomaatjes zullen zelfs in het groentepakket komen van Jan en Floor (oudbewoners van 101) die nu in Groenekan (bij
Utrecht) een groenteteeltbedrijf beginnen.
Chris (35)
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Droevendaal 25 jaar.
Dit jaar bestaat Droevendaal 25 jaar! We
willen dit natuurlijk groots vieren, dus
hebben met een paar mensen (Erik Jan,
45; Bas burgemeester, 101 en Lidewei van
43) vast een beetje zitten brainstormen
over hoe we dat zouden willen doen. Een
geschikte datum leek ons: 31 autustus.
Deze datum is onder voorbehoud.
Ik zal hieronder onze eerste ideeën opnoemen om een idee te geven waar we aan
zaten te denken.
S Droefeten: alle barakken maken iets
klaar en we eten samen
S Bandjes
S
S
S
S

Filmavond
Videofilmpje van droevendaal maken
Vuur

Op meerdere plekken is er iets leuks te
doen
S Ook in de gemeenschappelijke barak
S Het thema is: 25 jaar
S Een aantal barakken doen iets met een
bepaald thema
S Op een paar barakken afterparties in
verschillende sferen
S Speurtocht met borden waarop leuke
anekdotes staan over droef en haar
geschiedenis
S 25 programma-onderdelen
S Workshops
S Sportdag
S
S
S
S
S

Dansfeest
Virtueel feest
T-shirts drukken
T-shirt ontwerpwedstrijd
Droefgarantieplan (iedere barak leent

20 euro aan de feestcommissie)
S Sponsoring
S Workshop soep koken met 25 soorten
groenten
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S Debat in de gemeenschappelijke barak
over de opkomst van linkse groeperingen
S Klompenmaker en klompen beschilderen
S Alle nieuwe-droevendalers-act
S Ouwe lullen-act
S ….
Misschien zien jullie hier iets leuks bij
staan of heb je zelf nog leukere ideeën.
Als je mee wilt helpen met organiseren kun
je in ieder geval contact met ons opnemen.
Je hoeft zeker niet veel te doen, het mag
ook één ding zijn, bijvoorbeeld een workshopje op de dag zelf of iets dergelijks.Wie
wil er in ieder geval een ontwerp maken
voor een T-shirt? Dan maken we er een
wedstrijd van en de eerste drie winnende
ontwerpen komen in de volgende Dalia. Inzendingen inleveren bij Bas op 101 vóór de
deadline van de volgende Droevendalia.We
hebben met het groepje die deze brainstorm heeft uitgevoerd een nieuwe vergaderdatum afgesproken, die is op 19 maart
om 20:00 op 43. Wie zin heeft om mee te
denken en/of dingen voor het feest te
organiseren is dan van harte welkom. We
willen dan een aantal mensen bijelkaar verzameld hebben, die mee willen helpen en
gaan die avond proberen een taakverdeling
en planning te maken.
Groetjes Lidewei (43)

Groengroep
Ook in deze Droevendalia wil de groengroep effe het een en ander kwijt.
Nestkasten
De groengroep is bij de barakken langsgeweest om de nestkasten de demonstreren.
Het enthousiasme onder de bewoners was
zeer groot. Velen wilden niet alleen nestkasten maar wilden ook helpen met het
bouwen van de nestkasten. Barakken die
nog niet hun voorkeur hebben doorgegeven
aan de groencommissie kunnen dit nog
doen. Doe dit zo snel mogelijk. We zullen
proberen rekening te houden met de voorkeuren van de barakken. Wel blijft het zo
dat er een goede spreiding moet komen
voor de verschillende kasten. Van elk type
kast zullen er ongeveer tien gebouwd worden. Er zal een groenwerkdag / weekend
gepland worden voor het bouwen en ophangen van de nestkasten. Nu maar hopen
dat ze snel bewoners zullen krijgen.

Werkprogramma
In het weekend van 2 maart zijn er weer
groenwerkdagen gepland. Er staan dan de
volgende activiteiten op het programma:
-We gaan bezig met de nestkasten
-Opruimactie (als hiervoor tijd is)
We beginnen op zaterdag 13.00 bij de
brievenbussen.
Iedereen die wil helpen is welkom. Er zal
thee / koffie met iets erbij geregeld worden.
Groeten van de groengroep,
Erik-Jan en Arnoud

Nieuwe Groencommissaris
Aangezien Dimitri een baan heeft gevonden in België is hij uit de groencommissie
gestapt. Na enig zoeken is er een nieuwe
groencommissaris die zijn taken op zich
gaat nemen. Het is Arnoud (33), voor vragen over het onderhoud van het groen op
Droef kun je ook bij hem langs.
Kippen
Vanaf vijftien april is het groeiseizoen
weer geopend. Dit betekent dat de kippen
weer in hun hok moeten. De reden hiervoor
is dat kippen de neiging de net gezaaide
groente van de buren (en van jezelf) op te
eten. Ook de loslopende konijnen moeten
dan weer naar binnen. Vanaf 15 Oktober
mogen de kippen weer buiten spelen.
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Food Not Bombs
Food not bombs is in de jaren tachtig in
Amerika ontstaan, vanuit de vredesbeweging. Meer geld moest besteed worden aan
voedsel, in plaats van aan wapens. Mensen
verhongerden, terwijl er tegelijkertijd
enorme hoeveelheden voedsel weggegooid
werden. Inmiddels zijn er wereldwijd veel
groepen ontstaan onder de naam ‘Food not
Bombs’, in ons landje zijn er in de meeste
studentensteden ook groepen ontstaan,
ook wel onder de naam ‘Gratis Eten’.
Wageningen
Onze groep in Wageningen bestaat uit
ongeveer 20 mensen, bijna allemaal studenten. Vanaf september staan we elke
derde zaterdag van de maand bij de fontein, op de markt.
Daarvoor hadden we, met een stuk minder
mensen nog, onder andere gekookt op het
‘Culture of Poverty’ festival op Unitas.
Het is leuk om te merken dat mensen terugkomen, nu er een vaste dag is dat we
het eten uitdelen. Ze staan soms al te
wachten als we er nog niet zijn. Er is veel
variatie in ‘eters’, ouderen, studenten, ouders met kinderen. Ze raken aan de praat
met elkaar terwijl ze staan te eten, normaal gesproken zouden ze elkaar straal
voorbij gelopen zijn…
Gratis?
We koken altijd veganistisch, soms zitten
er wat niet-veganistische broodjes bij,
omdat we die van bakkers gekregen hebben, maar de soep, die er eigenlijk altijd
is, en de rest van het eten, is veganistisch.
Hierdoor is het eten toegankelijk voor
iedereen.
Voor sommige mensen is de drempel om
gratis te gaan eten, groot. ‘Gratis… dat
kan toch niet??’ En dan blijkt het nog (best) lekker ook… Ze vragen recepten, terwijl
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we die niet hebben. We koken met wat we
krijgen, en dat weet je van te voren nooit.
Dat is ook zo leuk. We staan in de keuken:
‘Goh… wat kunnen we hier mee? ’Gelukkig
weten de meesten van ons wel wat van koken, en hebben we meestal de kruiden en
de kundigheid van Zeezicht(ers) als uitstekende hulp, en het beste is, om gewoon
wat te proberen!

spullen te hebben. Onlangs hebben we bijvoorbeeld ook een enorme pan van 81 gekregen, die we goed konden gebruiken.
Food not bombs in Nederland
In mei wordt er een weekend gehouden
met Food not bommers uit het hele land.
We krijgen dan misschien een lesje koken
met kruiden, en het is natuurlijk heel leuk
om ervaringen uit te wisselen. Misschien
dat er dan bij grote acties ook gezamenlijk wat gedaan kan worden, bij acties
waarbij we kunnen koken voor activisten
ofzo. Het was natuurlijk ook erg goed om
te zien en horen hoe Food not Bombs van
zich liet spreken rond ‘het huwelijk’ op 2
februari, met het alternatieve diner op de
Dam.
Hier op Droef zullen de meeste mensen
Food not Bombs onderhand wel kennen…
door de lekkere meloenen bijvoorbeeld…,
we krijgen soms namelijk zoveel dat we
het echt niet meer kunnen verwerken, of
op woensdag eten wat we niet meer tot
zaterdag kunnen bewaren, dus dan maar
uitdelen.

Elke maand
Nu we elke maand koken, weten de meeste
winkels wie we zijn, en wat we willen vragen, als we weer langskomen. Van supermarkten krijgen we nagenoeg niks, het
meeste komt van de markt, op woensdag in
Wageningen en op vrijdag in Bennekom,
daarnaast de groenteboeren en de bakkers, de Toko, en de biologische winkels.
Bij de winkels halen we het eten altijd op
vrijdagavond op.
Van de Emmaus hebben we wat onverkoopbare mokken en bordjes gekregen, daarnaast gebruiken we vaak Zeezichtspullen,
al is het natuurlijk het handigst om eigen
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Jullie zijn natuurlijk allemaal hartelijk
welkom: iedere derde zaterdag van de
maand, vanaf 13u bij de fontein op de
markt!
Irna (31)
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Droevendaal Autoluw
Het is het afgelopen jaar gebleken dat
Droevendaal niet uit zichzelf autoluw
wordt en blijft. Er wordt nog steeds her
en der op het terrein geparkeerd en op
sommige plaatsen zijn de bermen ernstig
beschadigd. Droevendaal autoluw is geen
loze kreet, maar een belangrijk aspect van
datgene waar Droevendaal voor staat.
Als Dagelijks WoonBestuur willen we graag
Droevendaal autoluw realiseren en ons
daarvoor inzetten. Maar dat kunnen we
niet alleen; we moeten het als Droevendalers samen doen. Voordat Droevendaal
echt autoluw kan worden moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Deze
voorwaarden zijn:
-Bekendheid
-Bereidheid
-Mogelijkheid
-Handhaving
We moeten met elkaar proberen om zo
goed mogelijk aan deze voorwaarden te
voldoen. Dat vraagt zowel inspanningen van
de SSHW, het DWB als van individuele
bewoners.
Bekendheid
Droevendalers en de bezoekers moeten
weten wat autoluw inhoud. In het nieuwe
welkomstpakket voor nieuwe Droevendalers zal Droevendaal autoluw duidelijk worden uitgelegd. Aan het begin van het terrein moet duidelijker staan aangegeven
dat je in principe niet met de auto Droevendaal op mag. Een bord met uitleg van de
regels zorgt ervoor dat ook de bezoekers
weten wat de bedoeling is. Het verboden
te parkeren bord wordt vervangen door
een algeheel parkeerverbod met uitzondering van de daarvoor bestemde parkeervakken bord. Dit voorkomt het woud van
bordenwaar de SSHW bang voor is. De
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klinkerstrook die er nu ligt moet vervangen worden door een strook zogenoemde
grastegels, zodat er echt een groene afscheiding tussen het parkeerterrein en
Droevendaal zelf komt.
Bereidheid
Er zijn een aantal goede redenen waarom
Droevendaal autoluw zou moeten zijn. Een
van de redenen waarom Droevendaal herbouwd mocht worden was de ecologische
inrichting van het terrein. Bij die ecologische inrichting hoort naast het æecologisch beheer van het groen ook het zo min
mogelijk aanwezig zijn van auto’s op het
terrein. Het zo min mogelijk aanwezig en in
zicht zijn van auto’s verhoogt voor veel
bewoners het woongenot. In de Droevendaalvergadering hebben we met elkaar
afgesproken dat Droevendaal autoluw zou
worden. Als we ons aan de regels te houden kunnen we Droevendaal beter en mooier maken.
Mogelijkheid
Door de foutparkeerders wordt vaak gezegd dat er geen plek meer is op de parkeerplaatsen vooraan om de auto te parkeren. Af en toe zijn de parkeerplaatsen inderdaad vol. Soms omdat er een aantal
bezoekers zijn en soms omdat er slordig
geparkeerd word. Door optimaal gebruik te
maken van de parkeerplaatsen moet het
mogelijk zijn om de beschikbare ruimte te
vergroten. Bij de gemeenschappelijke barak en naast de afvalcontainer zijn bovendien nog een vijftal parkeerplaatsen te
realiseren. Het DWB gaat hier bij de
SSHW op aandringen. Daarnaast is het
altijd mogelijk om de auto langs de Droevendaalsesteeg of bij Alterra neer te zetten.

Handhaving
Als aan de bovenstaande voorwaarden is
voldaan is er geen enkele reden om fout te
parkeren. Dat betekent dat de foutparkeerders op hun fouten gewezen moeten
worden. Dit kan zowel door hen aan te
spreken als (bij blijvend foutparkeren) de
politie te bellen om hen te vragen een
rondje over het terrein te rijden. De weten regelgeving van de openbare weg is namelijk wel van toepassing op Droevendaal.
Droevendaal kan heel goed autoluw worden. Dat vergt alleen wel wat moeite. Maar
het is absoluut de moeite waard. Niet alleen voor de gemeente die Droevendaal
een definitieve woonbestemming
heeft gegeven onder ecologische voorwaarden. Niet alleen voor de SSHW om
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dat zij nu een prestigeus Duurzaam Bouwen complex heeft. Maar vooral voor onszelf. Als Droevendalers hebben we er zelf
het meeste baat bij om Droevendaal autoluw te maken. Daarom is het voorstel om
met zijn allen te proberen om aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen. Dat
betekent dat het DWB de SSHW gaat
bewerken om de ingang te vergroenen, de
borden te plaatsen en nieuwe parkeerplaatsen te realiseren. Maar het betekent
ook dat we als Droevendalers elkaar op
eventuele fouten mogen wijzen. Als we het
willen kan Droevendaal echt autoluw worden.
Bas (101)
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En dan nog even dit.....
Al in 2000 vroeg ik in deze rubriek of auto's niet in de berm willen parkeren:
En tenslotte nog even dit: het parkeren
van een auto in de berm pakt de bodem
sterk samen. Daar groeit voorlopig niks en
water blijft er op staan. Je verpest de
bodem dus flink! Hou die auto's op het
asfalt. Er is in Nederland al genoeg onder
het asfalt verdwenen voor je auto.
In 2001 was het probleem er nog, ik vroeg
het wat sterker:
Auto' s op hun plekkie
En tenslotte nog even dit:
ZET DIE AUTO NIET IN DE BERM.
Nooit.
Ook gij niet.
Veel mensen houden zich er aan maar er
zijn nog steeds veel mensen die zelfs na
aandringen van alle buren de kar in de
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berm zetten. Erg erg lelijk. Het is niet
alleen lelijk als de auto er staat maar nog
maanden erna, doordat de berm dichtgereden is en een modderpoel wordt. Er zijn er
zelfs mensen die lompweg op de natuurplekken parkeren. Ga dan in een flat wonen
denk ik dan.
Ik heb rond de barak paaltjes neergezet
en een bord, die zijn tot 4 keer toe weggehaald.
Een zekere X heeft een keer in de Dalia
uitgelegd hoe je foutparkeerders kunt
corrigeren (stukjes paperclip of lijm in het
slot). Ook ik begin me wel eens af te vragen waarom ik die auto's heel zou laten,
als ze zelf de boel naar de klote rijden.
Chris (35)

Aktie-Wageningen emaillijst
Wil je op de hoogte blijven (digitaal) van
akties in en ook buiten Wageningen?
Abonneer je dan op de aktie-wageningen
lijst! Dat doe je door een email naar majordomo@groenfront.nl te sturen met in
het tekstdeel ‘‘subscribe aktie-wagening-

fiek gericht op Wageningen, met ook stukken over de bestaande kraakpanden, stukjes over ervaringen de laatste jaren en
tips/aanraders bij kraken. Dus: als jullie
zulke dingen willen schrijven: graag!
Sturen naar KSU, Wilde Wereld,
Burgtstraat 3, Wageningen of
ksu@infocentrumwageningen.nl

en’’.
Wagenings Kraakhandleiding
Inmiddels is er al weer 4 keer een Wagenings Kraakoverleg geweest.
Afgelopen keer kwam het idee op om een
kraakhandleiding te gaan schrijven, specifiek gericht op Wageningen, met ook stukken over de bestaande kraakpanden, stukjes over ervaringen de laatste jaren en
tips/aanraders bij kraken. Dus: als jullie
zulke dingen willen schrijven: graag!
Sturen naar KSU, Wilde Wereld,
Burgtstraat 3, Wageningen of
ksu@infocentrumwageningen.nl

5 mei special
Rond 5 mei willen we een special maken van
wur.info over oorlog en vrede. Mensen die
willen schrijven of er aan mee willen werken zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Donaties welkom
De startsubsidie van Emmaus is na deze
uitgave zo ongeveer op. Voor het voortbestaan van dit blaadje zijn we nu oa. op jullie donaties aangewezen. Giro 3464211 tnv.
Infocentrum Wageningen ovv. wur.info
Deadline wur.info#3
Wur.info # 3 verschijnt zaterdag 16

Aktie-Wageningen emaillijst
Wil je op de hoogte blijven (digitaal) van

maart. Kopij is welkom en kan je sturen tot

akties in en ook buiten Wageningen?

adline, graag even overleggen.

Abonneer je dan op de aktie-wageningen
lijst! Dat doe je door een email naar majordomo@groenfront.nl te sturen met in
het tekstdeel ‘‘subscribe aktie-wageningen’’.
Wagenings Kraakhandleiding
Inmiddels is er al weer 4 keer een Wage-

10 maart, voor grote stukken of na de de-

Redaktie-adres
redax@wur.info of p/a Infocentrum,
Burgtstraat 3, 6701 DA Wageningen
wur.info verschijnt op het juiste moment, bij voorkeur maandelijks en bij
voldoende kopij

nings Kraakoverleg geweest.
Afgelopen keer kwam het idee op om een
kraakhandleiding te gaan schrijven, speci-
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