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verschijnt op het juiste moment

Het leven volgens
Droef.
Beste omwonenden,
Het bleek dat er nogal wat verwarring bestond onder de
omwonenden over wat er precies staat te gebeuren op
het studentencomplex anex vrijstaat
"Droevendaalsesteeg". Daarom is besloten om een extra
Droevendalia uit te brengen.
De Droevendalia is de officiële Droevendaalse
Vrijstaatscourant en bestaat al sinds de oprichting van
het complex in 1977! De Droevendalia is een initiatief
van de bewoners.
Vele jaren van gelukkig leven gingen hier voor veel
studenten voorbij. Maar naar mate de jaren vorderden
gingen de barakken in kwaliteit achteruit. De LUW die
eerst beheerder van het terrein was dacht aan slopen,
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de latere Stichting Sociale Studenten Huisvesting
Wageningen (SSHW) nam dat idee over.
Gelukkig waren de toenmalige bewoners zo slim om in
te zien dat het zin had om voor
deze zeer bijzondere woonvorm te vechten en te zorgen
dat deze behouden blijft.
Na vele jaren actievoeren, overleggen en wachten is dan
nu echt de tijd aangebroken van de sloop van de
oude barakken en de bouw van de nieuwe stenen
barakken.
In deze Droevendalia word duidelijk op een rijtje gezet
wat Droevendaal speciaal maakt, wat er is gebeurd en
wat er gaat gebeuren.
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De Geschiedenis in een notedop.
Lang, lang geleden was er een universiteit aan een grote
rivier. Deze universiteit kreeg steeds meer studenten.
Op een ogenblik waren het er zoveel geworden, dat ze
niet allemaal meer in de bestaande woonruimten
pasten. Dat vond de universiteit niet zo leuk. Want
dat was heel erg zielig en bovendien kostte het geld.
Dus in al haar oneindige wijsheid besloot de
universiteit om op een weiland aan de
Droevendaalsesteeg 39 barakken neer te zetten. Dit
was een noodoplossing, maar "Studentencomplex
Droevendaalsesteeg" was een feit. Een feit dat het
langer volhield dan de geplande 15 jaar. Ondertussen
is er op het studentencomplex veel gebeurd. Het
studentencomplex werd omgedoopt tot Vrijstaat, en er
ontwikkelde zich een heus Droefgevoel.
Dit Droefgevoel is heel belangerijk geworden voor
iedereen die wat met Droef te maken heeft. Wat het
precies inhoudt schijnt heel moeilijk te bepalen te
zijn. Het heeft iets te maken met een biologische
melkboer, gehorige kamers, geiten in je tuin,
kampvuren op zomeravonden,

moestuinen, door je raam de tuin in stappen i.p.v. het
balkon op 11 hoog, tussen het groen leven;
ecologische wonen voor jongeren.
Gelukkig zijn de studenten niet de enigen die het
belang van de Droevendaalwooncultuur hebben
ingezien. De bijzonder woonvorm die uniek is in
Nederland wordt nu gewaardeerd door zowel de
Sociale Studenten Huisvesting Wageningen als de
gemeente. Hoe dan ook, toen iedereen van het belang
van Droevendaal was overtuigd, werd er lang
nagedacht over hoe het er dan in de toekomst moest
gaan uit zien.
Belangerijk uitgangspunt hierbij was het behoud van
de unieke Droevendaalwooncultuur. Dit komt zowel
tot uiting in de in de ontworpen nieuwbouw als het
groenplan. De barakken krijgen zes kamers, een grote
woon-eetkeuken en worden volgens Duurzaam
Bouwen (DuBo) normen gebouwd.
Het groenplan behelst een ecologische inrichting en
beheer van het groen.
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Van onze burgemeesters
Even voorstellen, Menno van
Zuijen (links) en Maarten
van Steenis (rechts). Sinds de
oprichting in 1977 heeft
Droevendaal als enige plaats in
Nederland gekozen
burgemeesters. Lang voordat de
politiek in Nederland toe
was aan combi-voorzitters, had Droevendaal al combiburgemeesters. De nieuwbouw die de komende tijd
gerealiseerd wordt voldoet aan de criteria die gelden
voor zgn. Duurzaam Bouwen (zie elders in de
Droevendalia). Hiermee wordt Droevendaal de eerste
plek in Nederland waar jongeren duurzaam kunnen
wonen. Het is duidelijk dat Droevendaal haar tijd ver
vooruit is en op vele fronten een voortrekkersrol en
voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland kan zijn.
Wij zijn er dan ook trots op dat wij verkozen zijn om
een vorm van leiding te geven aan Droevendaal.

Onder onze leiding zijn nu al meer
barakken dan ooit gesloopt en de
komende tijd zal meer groen dan
ooit te voren sneuvelen op
Droevendaal. Wat dat betreft dringt
een vergelijking zich op met een
wethouder van Groen Links in
Wageningen zich op...
Maar om iets nieuws te bereiken moet het oude
wijken, en het nieuwe Droevendaal met een
levensduur van minimaal 50 jaar weegt ruimschoots
op tegen het verlies dat hiervoor noodzakelijk is. Het
waardevolle groen dat nu op Droevendaal staat zal
zoveel mogelijk behouden blijven tijdens de bouw.
Ook op het nieuwe Droevendaal zal veel groen staan.
Droevendaal is een voorbeeld hoe bebouwing cq.
bewoning en ecologische hoofdstructuur goed
gecombineerd kunnen worden.
Menno en Maarten.

Droevendaals Duurzaam Bouwen.
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Bij de ideeën, gedachten en leefwereld van de
bewoners past een ecologisch nieuwbouwplan.
Gelukkig is het mogelijk geweest om een vergaand
Duurzaam Bouwen (DuBo) concept toe te passen op
de nieuwe "stenen barakken". DuBo bouw houdt kort
gezegd in dat er een energie zuinig gebouw komt,
waarbij rekening wordt gehouden met de
milieubelasting van de materialen nu en in de
toekomst. Een derde belangerijk punt is dat er
rekening gehouden wordt met de wensen van de
huidige en toekomstige bewoners. Wat heeft dit
allemaal te betekenen voor de nieuwbouw?
Er worden extra isolatiemaatregelen genomen in
vloer, dak, muren en ramen. Ook komt er voor iedere
barak een zonneboiler en een regenwatersysteem voor
de wc's en de wasmachine. Maar ook het hergebruik
van de oude fundering is een belangerijke DuBo
maatregel. Al het gebruikte hout komt van WestEuropeese aangeplante bossen. Er wordt dus geen
tropisch hardhout gebruikt. Er wordt zo min mogelijk
aluminium, PVC en andere milieubelastende
materialen gebruikt. Bij het ontwerp van de barak is
rekening gehouden met diverse wensen van bewoners,
zoals een standaard hoog bed, lage ramen, grote
woonkeuken enzovoort.
Dit alles zal er samen met het groenplan aan bij
dragen dat de Droevendaalwooncultuur behouden
blijft.

Als alles goed gaat, gaat de bouw zeer binnenkort
beginnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn
momenteel in volle gang. En dan kunnen naar
verwachting zes maanden later de eerste nieuwe
stenen barakken betrokken worden.
In de loop van de bouw zal ook steeds meer groen
verdwijnen. Maar de belangerijkste groenelementen
zullen gespaard blijven. Naast dat er groen bewaard
blijft, wordt er ook bij geplant. Over wat waar wordt
bij geplant, is lang nagedacht. Momenteel ligt er een
groenplan waarin alle planten en beesten voldoende
ruimte krijgen, en waarin ook ruimte voor de
bewoners is om te wonen, leven en te tuinieren.
Hopelijk zal het hele project rond januari 2000 zijn
afgerond. Dan kan iedereen weer rustig verder leven
en studeren.

Hoe zien de nieuwe barakken eruit?

Wanneer hoe en wat.
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Het Groenplan
Om het terrein komt een brede houtsingel.
Slootkanten worden minder steil gemaakt en
ingeplant met Elzen. Wat hoger op komt een
mengeling van Eiken en struiken. Ook op het terrein
zelf komen een groot aantal inheemse bomen en
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stuiken. De keuze van soorten is zo dat de gehele
zomer er bloemen en vruchten zijn voor dieren.
Uitgangspunt van het ontwerp is de inpassing van al
het huidige waardevolle groen op Droevendaal.

de SSHW besloten om het groen voor een deel door
de bewoners te laten beheren.

Dwarsdoorsnede ter hoogte van de weg en een barak

Dwarsdoorsnede door de houtsingel
Naast struiken is er op Droevendaal volop ruimte
voor moestuinen, kleine grasvelden en een vijver met
ecologische beheerde oevers. In het nieuwe
Droevendaal zal geen ruimte zijn voor afgedankte
spullen die tussen de voordeur en de container een
half jaar blijven liggen. Ook is in samenwerking met
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Het gehele terrein:
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De Droevendalia is een initiatief
van de bewoners van de Vrijstaat
Droevendaal.
De verantwoordelijkheid voor de
inhoud ligt volledig bij de
bewoners.
Voor opmerkingen, commentaar,
kritiek of vragen kunt zich wenden
tot Menno van Zuijen,
te bereiken via barak 81.
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Wilt u op de hoogte blijven van wat er
zich allemaal afspeelt op Droevendaal?
Het is nu mogelijk om abonnee te
worden van de Droevendalia!
Maak hiertoe fl. 10.00 over op
giro 4580703, Droevendaalcomplex
onder vermelding van: Droevendalia.
Vergeet niet om uw naam en adres te
vermelden.
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