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Waste: Maybe apart from our genes, the most
everlasting matter we will leave on this planet.
Alan Weisman describes in 'The world without us'
inconceivable amounts of plastics and chemical
compositions roaming around in the environment,
both visible and invisible. According to scientists, in
about 100.000 years bacteria will be adapted to be
able to break down plastics like PVC. Other
problems are radioactive waste that has to be
buried deep into the soil for at least a quarter
million years. Or the extra amount of CO2 in the
atmosphere right now, what (even if we would stop
producing it right now) will take millennia to be
reabsorbed by the oceans. Yes, humankind
influences its home planet.
What a depressing story! Let us focus on how we
can influence Droevendaal. And don't forget that in
The Netherlands, collected waste is in most cases
quite well treated - for example, plastics in garbage
are burned to produce electricity and we have quite
good (and well used) systems of glass and paper
recycling.
In this Droevendalia, stories about our 'wasteman'
Henk, how to use waste and left-overs for several
purposes and some pictures of the last Droevendaal
cleaning action (where we - rough guess - collected
15 m3 of waste). And a lot of other Droef related
stuff.
We have a bi-lingual population: some people don't
speak Dutch, some people speak poor English. We
have articles in both languages, and try to serve
both groups by making summaries of almost all
articles in the other language.
Enjoy Droef & enjoy Life!

Samenvatting
Mensen produceren afval en op wereldschaal is dat een
groot probleem. Op Droevendaalschaal is het een
kleiner probleem, maar wel iets waar we zelf wat aan
kunnen doen. Daarom in deze Droevendalia een
portret van onze afvalophaler Henk, foto's van de
afgelopen Droef Opruim Actie en diverse ideeën om
creatief met afval om te gaan. En natuurlijk ook andere
dingen.
Artikelen alleen in het engels worden niet door
iedereen even vlot gelezen en beperken soms de
creativiteit van de schrijvers. Daarom is deze
Droevendalia tweetalig, en proberen we met
samenvattingen iedereen zoveel mogelijk mee te
nemen.

Your Droevendalia-editor
Geniet van het leven, en geniet van Droevendaal!
Dear Droevendalers,

Last-minute message

March 29, 2009

The rear wall of building 45 was decorated (?, violated??) after a party somewhere in Droef by unknown
people.. we are also victims of the terrible act of somebody damaging our house…
We did not remove the drawing because we were not offended by the sign “Spring is here..” yeahhh
unlike Idealis.
Therefore we kindly ask you you not to blame us for the stalking of Idealis…
Groetjes, Barrack 45

“ja, in zijn nakie! Ik zei: ik begrijp best dat de
studiefinanciering erg laag is, maar dat je er
dan zo bij moet lopen... De volgende keer dat ik
hier weer aan het werk was, had ie weer een
broekie aan!”

Onze Droevendaalse held:
In deze Droevendalia editie willen we een
speciaal persoon graag in het lentezonnetje
zetten, voor zijn gezellige aanwezigheid en zijn
inzet, waardoor Droevendaal er zo lieflijk
bijligt...

“Er waren hier echt smerige barakken. In
eentje verversten ze de auto-olie in een pan, en
een dag erna zaten ze eruit te eten...”

Henk

Het was hier vroeger wel leuker volgens Henk.
Mensen deden veel meer samen, het was
gezelliger. Er werden voetbal wedstrijden
georganiseerd. Het enige nadeel was dat de
mensen toen erg links waren. “Je kon toen niet
eens naar een kip kijken, laat staan aanraken of
opeten!”.
Summary
"Our Droevendaal
Hero"

Hij werkt hier al ruim 30 jaar en heeft dus
zeker het één en ander voorbij zien komen.
Ondanks dat Henk eigenlijk geen interview
mag geven van de directie van Idealis en het
erg druk heeft vandaag, deelt hij, na wat
aandringen toch wat ervaringen met ons.

Henk is working
here for 30 years, he
has a lot of nice
anecdotes!
Unfortunately, he
will enjoy his early
retirement sometime
this year and
therefore leave us
(and his other
Idealis-buildings).
Anyway, you can ask
him to take away old
metal trash (like
bicycles and washing
machines, to keep
unwanted collectors
from Droevendaal
and to keep
Droevendaal a nice
place.
Uiterlijk 1 januari gaat Henk ons verlaten, hij
gaat dan met de VUT. Maar niet voordat hij
ons nog een goede tip over afval scheiden
meegeeft: “Als jullie oud ijzer hebben, zoals
oude fietsen of wasmachines, zet het dan
maandag of donderdag voor 13:00 uur klaar,
dan kom ik het ophalen. Of geef me even een
seintje als ik langs loop. We slaan dit oud ijzer
op in een hokje, en hierdoor komen er geen
ongewenste mensen op Droevendaal.”

Quotes:
“Er zijn mensen die vinden dat het hier schoner
moet, maar het moeten hier toch geen
bejaardenwoningen worden, met van die
gladde gazonnetjes...”
“Er was hier een jongen die liep altijd in zijn
nakie. En de directeuren hadden er al wat van
gezegd. Toen was ik hier weer aan het werk en
kwam ik hem tegen.” M: “in zijn nakie?”. Henk:
2

milieuvriendelijke NIOO-gebouw (daarom zijn
daar onlangs alle bomen gerooid). Verder is de
linkerkant bedoeld als voortzetting van de
campus: ruim opgezette, maar niet té hoge
kantoren en andere onderzoeksgebouwen. Aan
de rechterkant komen villa's (10 a 12
huizen/ha). Deze zijn alleen toegankelijk via de
oostkant (met andere woorden: er komen geen
doorgaande autowegen van links naar rechts
over het terrein). Een paar villa's worden
waarschijnlijk binnen de feestgeluidcirkel van
barak
103/105/107
gebouwd.
Conclusie: het wordt best gezellig aan onze
zuidkant! En waarschijnlijk komen nog meer
kantoormensen in de zomer hun lunchrondje
op Droef lopen. Tijd voor een biologische
DroefVolksLunchKeuken?

Nieuwe buren
Afgelopen 4 februari organiseerde de
Gemeente Wageningen een voorlichtings- en
snuffelavond over de plannen voor het gebied
direct ten zuiden van Droevendaal, door lokale
beleidsmakers aangeduid met 'Born-Oost' of
'voormalig IMAG-terrein'. De ingehuurde
landschapsarchitecten
gaven
dmv.
een
presentatie en een maquette een globaal beeld
hoe het er over een jaar of 5 uit kan zien.
Het plan gaat uit van twee invloedssferen: links
de strakke Mansholtlaan met daarachter de
moderne grote gebouwen van de Campus en in
het verlengde daarvan het open Binnenveld.
Aan de rechterkant de kleinschalige, kronkelige
en meer beschutte Wildekamp en Grintweg.
En nee, de ontwikkelaars konden niets met de
sfeer op Droevendaal aan de noordkant ("dat
zijn studenten - die horen bij de campus").
In de noord-westhoek komt het extreem

Summary "New
Neighbours"
At the south of Droevendaal,
a lot will be build in the
coming years, starting with
the office of NIOO. For the
rest, there are general plans
only but the mainstream
idea shows: offices to the left,
villa's at the right.
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Wasted life into art
Have some old stuff (garbage) and a creative mood? Here are some hints to help you
getting started giving ‘waste’ a new life!
A wind organ from old glass bottles

A greenhouse from an old plastic Cola bottle

A mobile from old beer-caps, wine corks,
shells, glass or wood splinters and so on…

For the real professional: children's car, or bicycle box (this
two pictures are from www.stichtingscrap.nl)

For the latest
discounts check:
www.folderz.nl
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Throw energyefficient lamps in the
chemical waste box

or this.. From www.earthfuture.com
Samenvatting "Afval en kunst"
Heb je afval en een creatieve bui?
Combineer dat in bijvoorbeeld:
-Een windorgel van glazen flessen
-Een mini-kasje van een frisdrankfles
-Een mobiel van (kroon)kurken etc..
-Een kinderkar
-Een mandje op de fiets
-Een bloemenbak
-Een sculptuur die tot nadenken aanzet.

"The Wee Man is a sculpture constructed from old
electrical items, including mobile phones, computer mice,
TVs and washing mashines.
The “Wee” in his name refers to an EU directive on
electrical waste recycling.
He is a massive 7 meters tall, weighing in at 3 tonnes and
represents the amount of electrical waste we each throw
away in a lifetime."
(From www.itwasme.org)

Earth day
"Earth Day is one of two observances, both held annually during spring in the northern
hemisphere, and autumn in the southern hemisphere. These are intended to inspire awareness of
and appreciation for the Earth's environment. The United Nations celebrates an Earth Day each
year on the March equinox, a tradition which was founded by peace activist John McConnell in
1969. A second Earth Day, which was founded by U.S. Senator Gaylord Nelson as an
environmental teach-in in 1970, is celebrated in many countries each year on April 22."
(http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day)
Dag van de Aarde
"De Dag van de Aarde is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaatsvindt in meer dan 175
landen. De dag heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de
invloed hiervan op de aarde. Het is sinds 1973 met name in de Verenigde Staten en sommige
Spaanstalige landen een populair fenomeen. De Dag van de Aarde is een feestdag ieder jaar op en
rond 22 april. " (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Aarde)
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Don’t waste your food: cook your waste!
Out of inspiration on ‘what to cook tonight’ ?
Don’t know what to do with all the left-overs in the fridge?
Go on a discovery in the kitchen, collect what still looks/smells editable, give the rest to the chickens,
compost heap or the garbage bin… Here are some left-over suggestions!

WASTE BURGERS

LEFT-OVER QUICHE

* chop and fry available
vegetables
* crumble old bread
* add herbs to your own taste
* mix all with onion and garlic

* make a nice dough: mix oil,
flour, herbs, pepper, salt,
water, vegetable liquid (when
available) and put it in a pieform/baking-tin

* mix (chickpea) flower + (soy)
milk

* arrange all the vegetables you
found in the form, add some
salt, pepper, herbs and cover
with cheese and eggs

* add vegetables and bread mix
with the flower mix, knead
with your hands – add some
pepper, salt, bouillon powder

* put in the oven for a while
and surprise your housemates!

* fry in some oil and enjoy!

Of course there are plenty of other dishes you can make with forgotten food. Think about soup, a
vegetable rice mix and so on. Do you have some delicious recipe to share with us? Send it to
droevendalia@droevendaal.nl to be placed in the new Droevendalia!

DroefGossips

Onderzoeksobject
De manier hoe wij leven en met elkaar omgaan lijkt heel logisch maar kan ook onderwerp van
onderzoek zijn. Een groep studenten uit Amsterdam en Utrecht komt vanuit een sociologisch vak bij
ons kijken, snuffelen en misschien ook wat filmen (zolang niemand daar bezwaar tegen heeft
natuurlijk). Twee studenten (Suzi en Tessa) hebben hier al wat bekeken, kennis gemaakt en een
keertje meegegeten.
En ja, we kunnen gewoon onszelf blijven.
Summary Research Subject: some students from Amsterdam and Utrecht will pay us several
visits to get an idea how we live. And yes, they are nice.
Motorshed
Having your motorcycle parked is already a problem on Droevendaal for years. Idealis is looking
for a solution, by changing the doors and the use of the parking building between 33 and 35. It is
not clear yet what will happen. To be continued!
Motorfietsenstalling
Al jaren is het goed (en droog) parkeren van een motor een probleem op Droevendaal. Medewerkers
van Idealis zijn momenteel ideeën aan het ontwikkelen om de stalling tussen 33 en 35 om te bouwen,
dat wil zeggen deuren te verplaatsen en het gebruik iets anders te regelen. Het is nog niet duidelijk
wat de uitkomst wordt. Wordt vervolgd!
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Updated List of Barracks
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
65
67
69
71
77
79
81
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107

Samenvatting "Bijgewerkte Lijst van
Barrack Obama III (0317-417941)
Barakken"
Baradijs (428947)
Enkele barakken zijn van naam veranderd,
De Koffiebarak
waarbij zowel 31 als 93 de naam 'Barrack
Baraka (426153)
Obama' claimden. Ze hebben beide hun zin
Het Spijkerkwartier (417961)
gekregen.
Droevendael Hoogh
Een paar barakken hebben afgelopen jaar
Luchtkasteel van Heinde en Verre (427143)
hun collectieve telefoon opgezegd.
Krûke Skûr (417980)
Slot Droevestein (418049)
Stampende Olifant
Camelot (421631)
Moebarak (418000)
According to the last inquiry, most
Sneeu(w)witje en de 7 dwergen
barrack's names remain unchanged.
Quixotic
87 changed from Carnage to De
De Filistijnen (418011)
Topinamboeren.
Stenen tijdperk
We got a kind of a problem: both 31
Droefkonijn (428173)
(former Hannelore's Inn) and 93 (Droef
Wonder
Parcs) claimed the name Barrack Obama.
Divine Sixty Nine (428803)
That's why Droevendaals Daily Living
Nada Consensus (453985)
Council decided to name them Barrack
Algemene Barak/Common Barrack
Obama III and Barrack Obama IV.
De Trimsalon
Barack Obama II lives far away and tries Barakuda (421823)
in his way, but just as us - to do as much
De Topinamboeren (421820)
as possible with little money and to
Henk
improve the world. Barack Obama I was
Boom (453199)
his father.
Barrack Obama IV (453731)
Casa Hong Fong
Fewer barracks as the year before have a
Rest en Utsjöch (421811)
collective telephone - but still, the
99
majority has.
Barak Dûr
103dimensionaal (421806)
Snol in 't Bos (421805)
The last Homely House (421804)
Don’t put wet paper in
the paper box, this way
it goes rotten and cannot
be recycled anymore

DroefGossips II
Laatst is er een brief van Idealis gekomen over het nakomen van de leefregels enzo. De volgende tekst
had er ook in moeten staan:
Digitenne
In sommige woongebouwen die TV willen kijken is de ontvangst in de keuken te zwak. Het is
tegenwoordig toegestaan om een externe Digitenne-antenne aan de antennemast te bevestigen (dit
staat overigens nog niet in de leefregels). Het is de bedoeling om hierbij de bestaande coax-kabel te
gebruiken, deze loopt van de keuken (komt in de buurt van het kattenluik uit de muur) naar
bovenaan de antennemast. Het is niet de bedoeling dat er een losse draad buitenom gaat.
De antenne mag niet op een andere manier aan de barak bevestigd worden. Is er via de antennemast
echt geen goede ontvangst mogelijk, dan zal Idealis meedenken over een goede oplossing (bv. een
speciale nokpan).
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Huisdiereninventarisatie '08

Pets' vaccination action
When? Wednesday, April 22th, 20:00, Common
Barrack

Alle baasjes en bazinnen zijn ondervraagd en
de statistieken zijn samengesteld. Het is
papierverspilling om alles af te drukken, meer
overzichten staan op www.droevendaal.nl >
Barracks > Pets 2008.

Why do we organize this every year? Because we
have a lot of cats living close to each other, and
because it saves us & the animals the trouble of
moving every cat to a vet in town. It is also cheaper.

Een overzicht van aantallen per soort staat op
de volgende pagina. Het blijft verbazend hoe
groot alleen al de biodiversiteit is van alle
bewust gehouden dieren. Niet alleen de
gematigde gebieden maar ook de tropische
regenwouden zijn ruim vertegenwoordigd.

What is it exactly about? Cats cocktail:
- Cat flu (Niesziekte) symptoms can include a

snotty nose, discharge from the eyes, sneezing,
eye ulcers & more. Cats can feel sick but will
not die because of it. It can be treaded by one
vaccination shot every year.

Sommige dieren vallen onder het maaiveld (er
is wel meer dan 1 hond), en sommige barakken
zien papiervisjes (foutief vaak zilvervisjes
genoemd) als huisdieren, en andere niet. 100%
betrouwbaarheid kunnen we niet garanderen.

- Feline distemper (Kattenziekte) attacks the lining
of the gastrointestinal tract. This results in profuse
and usually bloody diarrhea, severe dehydration,
malnutrition, anemia, and often death;
the
mortality rate is above 50%! Vaccination should
happen every 2 or 3 year, more often is not
effective but also not harmful.

De traditie van de huisdiereninventarisatie
gaat lang terug (waarschijnlijk van rond de
nieuwbouw in 2000), op de website staan de
cijfers vanaf 2006. Zijn er trends door de tijd?
2006
75
41

2007
96
42

Geiten

0

2

Hangbuikzwijn
Konijn

1
6

1
8

Kippen
Poezen

Rabbits' coctail:
VHS & Myxomatose, well known among rabbit
friends.
Rabbits can only be threated if we have at least 5
subscriptions. and maybe they have to be treated
earlier as 22nd of April (depending on the weather)
In both cases, we have a deal with the veterinarian
for student reduction in case you want to go there.

2008
102
33
2 ( kort
4)
1
4

Costs
Cat: 27,50; Rabbit: 16,50 euroos. To be paid during
the vaccination itself.
The veterinarian will also have worm pills and flea
spray available for a limited price.

De hangbuikzwijnen blijven constant in aantal,
de geiten lijken zich nu ook gestabiliseerd te
hebben. Poezen en konijnen zijn sterk flexibel,
en opvallend is de terugkomst van de hoenders.
De vraag blijft: wat doen we met alle eieren..?

Subscribe (please do so before Monday 20th):
Go to www.droevendaal.nl and go to "Subscribe
Pets for vaccination". Or, if you don't like all that
modern stuff, fill in a slice of paper with the name
and type of your animal and your name & barrack
and put it in postbox 37.

Summary: "Pets' stock taking"
Number per species can be found on the next
page; more detailed information can be
found at www.droevendaal.nl > Barracks >
Pets 2008.

Samenvatting: "Huisdieren inent actie"
Op 22 april kunnen poezen en konijnen weer
collectief ingeënt worden. Je kunt je inschrijven via
de website van Droevendaal of door een papiertje
met naam (van het dier), naam (van jou), soort dier
en je barrak in de brievenbus van 37 stoppen.

We have a lot of different animals (also quite
exotioc ones) and the number of chicken did
grow in the last years.
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Pets on Droevendaal in 2008
English

Dutch

Blue-tongued skink Blauwtongskink
Brown rat
Bruine rat
Camelion
Kamelion
Cardinal tetra

Kardinaaltetra

Cat

Poes, kat

Chicken

Kip

Diamond Tetra

Diamantzalm

Dog

Hond

Fire Salamander

Vuursalamander

Glowlight danio

Danio choprai

Goat

Geit

Goldfish

Goudvis

Guinea pig, cavie
Guppy

Cavia
Guppy

Leopard gecko

Luipaardgekko

Phyllobates lugubris
Phyllobates lugubris
(kind of poison dart
(soort pijlgifkikker)
frog)
Potbellied Pig
Hangbuikzwijn
Rabbit
Ranitomeya
amazonica (kind of
poison dart frog)
Ranitomeya lamasi
(kind of poison dart
frog)
Rattus norvegicus

Konijn

Scientific
Tiliqua gigas gigas
Rattus norvegicus
Fucifer Pardalis
Paracheirodon
axelrodi
Felis catus
Gallus gallus
domesticus
Moenkhausia
pittieri
Canis lupus
familiaris
Salamandra
salamandra
Danio
choprai/choprae
Capra hircus
Carassius auratus
auratus
Cavia porcellus
Poecilia reticulata
Eublepharis
macularius
Phyllobates
lugubris

Family
Scincidae
Muridae

Number/ Number/
Droef
Barrack
1
0.0303
1
0.0303
1
0.0303

Characidae

16

0.4848

Felidae

33

1.0000

Phasianidae

102

3.0909

Characidae

7

0.2121

Canidae

1

0.0303

Salamandridae

1

0.0303

Cyprinidae

9

0.2727

Bovidae

2

0.0606

Cyprinidae

6

0.1818

Caviidae
Poeciliidae

3
7

0.0909
0.2121

Gekkonidae

1

0.0303

Dendrobatidae

2

0.0606

1

0.0303

4

0.0909

Sus scrofa vittatus Suidae
Oryctolagus
Lagomorpha
cuniculus

Ranitomeya amazonica
(soort pijlgifkikker)

Ranitomeya
amazonica

Dendrobatidae

3

0.0909

Ranitomeya lamasi
(soort pijlgifkikker)

Ranitomeya lamasi Dendrobatidae

4

0.1212

Rattus norvegicus
Trachemys scripta
elegans
Ctenolepisma
longicaudatum
Serpentes
Carausius morosus
Triops

Muridae

3

0.0909

Emydidae

3

0.0909

Lepismatidae

497

15.0606

Phasmatidae
Triopsidae

2
12
1

0.0606
0.3636
0.0303

Tamme rat

Red-eared Terrapin Roodwangschildpad
Silverfish

Papiervisje

Snake (general)
Stick insect
Triops

Slang (algemeen)
Wandelende tak
Triops
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Free parking in a free state
WUR-student and Droevendaal inhabitant Joost
Hooghiemstra made a paper a 'technography'. A
technography is "the study of habits in context of
their historical development, geographical, and
ethnic distribution" of Droevendaal. He focussed on
the problem of cars parked outside the parking lot:
in how far does a 'free state' need rules?
The complete paper of 6 pages interesting views
can be downloaded at www.droevendaal.nl > 'Enjoy
life' > Miscellany.

" Droevendaal often gives the impression of a
modality style of community constructed within an
anarchistic form of groupism. One of the reasons for
this is the selection procedure of new housemates.
They are chosen by co-option rather than being
selected by the housing cooperation Idealis (SSHW
until 2006). For that reason residents are said to be
different from other students in Wageningen.
Although certain indisputable characteristics,
assuming the existence of one indistinguishable
group of students with a homogeneous lifestyle is
especially nowadays far too simplistic."

In this Droevendalia, a few citations.
" The often recalled as primitive circumstances in earlier days may
have resulted that prejudices about residents once have been valid but
are now outdated. The Wageningen University paper often could not
resist making jokes about these prejudices. They concluded in '91 that
the diversity of residents was increasing: "Being veggie isn’t a strict
necessity any more where only 90% of the residents are vegetarian".
They raised the question of whether it is a defined group of people
that is attracted by the atmosphere of Droevendaal, or if it is the
influence after arrival that creates a kind of mould for its residents;
referring to the so called ‘mere exposure effect’ (the more you are
surrounded by something, the level of identification and appreciation
increases). Ex-Mayor Patrick Jansen responded with: "This is not a
relevant question. The only thing which matters is the pleasant
atmosphere generated by a group of people that enjoy living in Droef
because of its features".
Several sources on ‘the internet’, Wikipedia and some current booklets
give newcomers at leased enough ideas about the characteristics of
their new neighbours. People on Droef are ‘critical-minded’, ‘very
social’, ‘do many things together’, ‘like to feel free’, ‘enjoy being
outside’, ‘love animals’, ‘like green surroundings’, are ‘more relaxed’,
‘self conscious’, ‘practical researchers’, ‘independent people’ and
‘active citizens’. Former part-time Mayor Hanneke Oosterbaan agrees
that there is some common ground of interest but stresses that there
is no such person as an average Droevendaler. “There is luckily a lot of
diversity amongst the residents. Living in Droef remains a choice”. "

" Cars and Droevendaal seem to bring out a dualistic relationship
between the official rules and the vision of a ‘freedom state’. The
position of the DLC is clear: ‘cars are only allowed on Droevendaal in
order to move things; otherwise no cars’. This can be found under the
heading ‘internal rules’ on the internet site of Droevendaal. It also
states: ”Parking your car on Droevendaal is anti-social and forbidden
by law”. "

" Whereas Droef functions like a
small community, like any other
group, it needs common rules and
continuing governance. When
Droef was at risk in the 90's, many
residents willingly collaborated
and contributed to tasks for the
common good. The own voluntary
management team of Droevendaal
is still vibrant but to find
committee members is becoming
more of a problem. At the moment
of writing this paper the DLC has
one vacancy while two others are
already occupied by the
Groundsmen; One of the part-time
mayors just left and the Common
Barrack Committee has two
vacancies for five needed; there is a
vacancy for the webmaster and the
Droevendalia is only published
because of the efforts of a few. And
the two common ‘grounds
maintenance days’ attract
nowadays just enough people to do
the job if there is good weather and
free firewood available. "

Remove covers from
jars before throwing
them in the glass
container

" When an ex-mayor was asked if Droef would be better off without any rules; she answered: "Of
course there should be rules in order to keep the area livable. But if some of those rules are not always
taken seriously, I’m fine with that too: a little bit of flexibility may be expected from a free-state!" Other
reactions of ex-mayors about the parking problem were: "I do not want to choose sides. I just want the
car-lovers to park their cars a bit more often in the dedicated parking area and I think that the fanatic
car-haters should complain less" or "Come on people, walking from the parking area to your barrack
isn’t really that far! But also: cars may be an ugly sight but looking the other way is also an option". "
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" It is October 2008 and cars can still be found in Droevendaal. It is hard to say if it is the same people
who consistently park in Droef as those who did so when this discussion started. However, it seems to
be one of the ongoing issues in Droevendaal. But maybe you should be expect to have some what
unresolved issues when you call yourself a free-state which can be interpreted in many different ways.
And neither is it strange that you can get frustrated being a volunteering member of a management
team needing or choosing to enforce rules when you are dealing with a diverse group of fellow students,
who don’t always easily cooperate.
Maintaining the balance between individual responsibilities, tasks and interests versus those of a larger
community can be quite challenging. The dualistic perceptions when dealing with and enforcing rules is
at least something which most residents, including own management, seems to share. Let us just hope
that ex-Mayor Patrick Jansen was right when he said that living in Droevendaal has pedagogic and
educational value. It would make the commitment to discuss different views so much more valuable
and would create opportunities to solve problems in one way or an other. And for those cases where the
community is not able to agree together, there is always the option of a helping hand from the state. "

Samenvatting "Parkeren in een vrijstaat"
Joost Hooghiemstra, Droefbewoner en WUR-student heeft voor een vak dat technologie en
sociologie combineert een werkstuk geschreven over Droevendaal. Hierbij heeft hij vooral
gekeken naar de spanning tussen: enerzijds het elkaar vrij laten, anderzijds de noodzaak om
als bewoners onderling regels te maken en grenzen te stellen. Hij nam als voorbeeld het
parkeerprobleem: wat weegt zwaarder, tolerantie of irritatie?
Zijn uiteindelijke conclusie:
"De balans houden tussen individuele verantwoordelijkheid, taken en belangen tegenover die
van een grotere gemeenschap kan een behoorlijke uitdaging zijn. De dualistische perceptie
wanneer je te maken hebt met regels maken en deze handhaven is iets dat de meeste
bewoners, en ook hun zelf aangewezen leiding, op zijn minst lijken te delen. Laten we hopen
dat ex-burgemeester Patrick Jansen gelijk had met zijn opmerking dat leven op Droevendaal
ook een leerwaarde heeft. Dat maakt het uitgangspunt om verschillende gezichtpunten te
moeten bediscussiëren veel waardevoller en biedt mogelijkheden om problemen op de één of
andere manier op te lossen. Voor de gevallen dat een gemeenschap er niet uitkomt, is er nog
altijd de mogelijkheid van hulp van autoriteit van buiten."

Drop your old clothes ,
shoes, bags, blankets and
towels in the box next to
C1000 Tarthorst or
C1000 Bennekom

Close-up of the garbage mountain
after the Garbage Cleaning Day at
March 7th.
De afvalberg van dichtbij na de
Opruimdag op 7 maart.
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binnenkomt moet je zonder gevaar op de tast
de schakelaar kunnen vinden.
42x: Graag een stopcontact in de 'bergruimte'
boven in de kamer
74x: Ik ben tevreden zoals het is en ik wil geen
werklui op mijn kamer hebben
44x: Veiligheid is hier geen issue, is meer in
probleem in de sterflats.
Ons concrete advies aan Idealis was dan ook
om vooral terughoudend te zijn om nieuwe
stopcontacten (met leidingen) op vloernivo op
de kamers aan te leggen: daar zitten maar heel
weinig bewoners op te wachten.

Stroom, elektra en irritaties
Begin dit jaar was er naast de enquête per
barrak (met name de huisdiereninventarisatie)
een enquête per persoon. In totaal zijn er 180
van de 198 vragenlijsten teruggekomen.
140 bewoners gaven aan vóór windenergie te
zijn. Dit is minder dan verwacht, maar juist
genoeg voor de wettelijk vereiste 'ruime
meerderheid' van 70% van alle bewoners. Als
alles goed gaat ondersteunen we dus per 1
januari 2010 een windmolen, waarschijnlijk in
de Flevopolder.
Gezien het commentaar bij de tegenstemmers
en de (niet meegetelde) twijfelaars wordt
windenergie niet door iedereen als de ideale
energiebron gezien: te grootschalig, te lomp,
slecht voor de lokale leefwereld. Voor zover we
weten heeft niemand tegengestemd vanwege
het prijsverschil.
We zullen kijken of we bij de keuze voor een
bepaalde leverancier kunnen bijsturen naar 'zo
goed' mogelijke windenergie. En we moeten in
het collectieve Droefgeheugen vasthouden dat
we blijven kijken naar betere alternatieven.
Omdat
er
nu
veel
onderzoek
naar
energieopwekking gedaan - ook lokaal
opgewekt- wordt zou het best kunnen dat in
een jaar of 5 a 10 hele andere mogelijkheden
zijn.

Vraag: Heb je behoefte aan een speciale hoogvermogen stekker voor een elektrische oven in
de keuken?
34x: Goed idee
68x: Niet nodig, we zullen nooit een elektrische
oven gebruiken
Blijkbaar verwachten redelijk wat Droevendalers op termijn een elektrische oven te gaan
gebruiken, of willen ze de mogelijkheid
openhouden.
Vraag: Zou je graag een tijdschakelaar in de
halletjes
willen,
in
plaats
van
de
aan/uitschakelaars die er nu zijn?
49x: Ja, goed idee
88x: Nee, slecht idee, we kunnen prima zelf het
licht uitdoen
Tja.. Daar valt ook een heleboel over te zeggen.
We hebben aan Idealis schakelaars voorgesteld
die instelbaar zijn: of aan/uit, of een paar
minuten aan en dan automatisch uit.

Het elektraproject op Droevendaal is al
meerdere malen uitgesteld. Mogelijk gaat het
nu plaatsvinden in juli of september. Het is
nog steeds niet duidelijk wat Idealis nou
eigenlijk wil gaan doen. Met de uitkomsten van
de enquête kunnen we in ieder geval stevig
onderbouwd aangeven wat wij willen en in
geval van nood ook stevig tegenwerken als
Idealis besluit zich daar niets van aan te
trekken. Maar laten we eerst afwachten wat ze
ermee doen.
Een paar van de vragen en de respons:

Het complete verslag van de enquête (voor
zover het over het electraproject gaat) staat op
de website: www.droevendaal.nl > Enjoy life! >
Miscellany.
Verder ging het over Droevendaal zelf. Er
waren een paar klachten dat er teveel geklaagd
wordt en dat er enquêtes worden afgenomen.
Ook was er regelmatig niets ingevuld of
aangegeven dat er niets te klagen viel.
In de irritatie top-3 staat 'fout parkeren'
onverslagen op nummer 1, gevolgd door stevige
uitspraken over loslopende honden (ook die
van bezoekers) en ook geluidsoverlast (vanuit
de AB en vanuit andere richtingen). Dat waren
inderdaad ook de gesuggereerde onderwerpen.
Daarnaast kwam het ontbreken van een goede
motorenstalling, en het feit dat er door de
motoren in de stalling minder plaats is voor de
fietsen. Er zijn twee autoradio's gestolen en

Vraag: Wat wil je op je eigen kamer?
(meerdere antwoorden mogelijk)
18x: Graag méér stopcontacten. Het gewenste
aantal extra stopcontacten varieerde
van 1 tot 4.
48x: Vervang de schakelaar naast de deur door
een schakelaar-stopcontact combinatie ('plan
Gert Wildekamp'). Een enkele bewoner stelde
wel vraagtekens bij de veiligheid, als je
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hope Idealis will take the results seriously |
Volkskeuken is leuk! | Volkskeuken is nice! |
We had a christmas tree! | We would like a
bigger bycicle shed | Keep on improving our
community spirit like we are doing now! |
Organized events in AB are nice initiatives.
Please organize a game evening. | Yes, Droev
is a nice place to live and we all like it |
Volkskeuken' is nice! Good idea! Also parties
for charity are really good! | Keep on going! |
Due to the cold 'all' the Droef motors are in the
shed, and because of all the bicycles it is full! |
Volkskeuken is nice! Maybe organize game-

sowieso zijn er soms vreemde mensen op het
terrein. En hondenpoep. En afval in tuinen. En
loslopende hanen die mensen aanvallen. En
ook een paar klachten richting Idealis: een nog
steeds niet werkende grijswaterpomp, of
"Ramen worden niet gezeemd ivm begroeing
(brandnetels) maar die kunnen we zelf niet
weghalen".
Het zijn problemen die vaak niet direct op te
lossen zijn maar wel door ons (en ook door
Idealis) meegenomen worden en doorwerken.
Mocht je alle klachten willen zien, geef een
seintje aan mayor@droevendaal.nl.

evenings @ AB? |

Leuker dan de klachten zijn de algemene
opmerkingen:

xxx, uw Dagelijks Woonbestuur

59 had (stiekum: heeft) dus een hele mooie
kerstboom | De sfeer is nog altijd super op
Droef. En de nieuwe caretaker is heel
vriendelijk en helpt je snel! | Don't panic as
long as we're organic | Alles OK | Give parties
| Nope, it's good! | I love living at Droef! | I
have a room for subrent from the 1st/2nd of
May 2009 (Barak 97) | I like all the new
activities taking place at Droef recently, good
job! | Come by at 89, for a nice night of
disturbing the neighbours, ha ha, no just for
Food, bed and Film | I love Droef :) -> I am
happy with the Volkskeuken and Food
cooperation initiatives which have started
recently | I love living on Droef! Nice
questionnaire, very organised. Keep up the
good work. | I love my housemates! | World
peace is possible! | Let's life together! | No it is
OK | Droef rulez! | I love you all! | I really
enjoy it to live on Droevendaal! | Idealis=
pandjesmelker | Ik ben voor de volkskeuken!
Goede sfeer | Join the food cooperative!
Garden more! | Keep up the good job! |
Thanks to all the people working at this
inquiry and make an effort to make Droef a
nicer place to live. | Keep up the good work! |
Let's go on with nice initiatives. The first
Volkskeuken was a big succes, thanks to Droef.
An I like our Mayor | Let's make Droevendaal
a more sustainable place te live! | Luc rules! |
Next time, put on this form that you ha to put
it in mailbox 77 | Nice initiative! | Droef is a
nice place | Nice questionaire! | Still great to
live here! | Thanks for putting the effort in this
questionaire to gut us lazy people involved,
good job! | Very good that the opinions of the
inhabitants is being asked, before Idealis
decides what to do with the electrical sockets. I

Summary "Power, electricity and
irritations"
In the beginning of this year, all inhabitants'
opinions were asked about several topics:
• We got enough votes in favor of wind
energy. That means that we get the same
electricity entering our barracks but the
money we pay for it will be invested in wind
power.
• The proposal from the majority of the
inhabitants for the electricity project of
Idealis is to stay away from the personal
rooms. We are waiting for the actual plans of
Idealis.
• Internally, the most important complain is
the parking behavior on Droevendaal: still too
many pars are parked at places where they
should not. Other causes are free walking
dogs and noise disturbance
• However, there are also a lot of nice things
to tell about living on Droevendaal.

DroefGossips III
Strepen en strippen
Heb je na een stevige wind strepen van
plafondzaagsel door je kamer liggen, of mis je
de tochtstrippen onder je deur (dat kan je
voelen)? Meld het aan de beheerder of via
www.idealis.nl > In ben huurder > Klachten >
Technisch >> Reparatieverzoek.
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!
De echte vogelaar, vleermuisman, florist en
kikkeraar (is dat een woord?) staan met veel
plezier voor dag en dauw op, om die ene
bijzondere vogel/vleermuis/plant/pad* te zien.
We zitten met zijn allen uren lang te turen,
luisteren en sluipen om onze waarneming te
doen. En, laat daar geen twijfel over bestaan,
daar beleven we heel veel plezier aan!
Maar naast dit turen en gluren is er een ding
dat we nog liever doen…lijstjes bijhouden.
Want dat doen we maar o, zo graag! Een lijstje
met alle beestjes of plantjes die we gezien
hebben. Soms uitgesplitst per seizoen, soms
per jaar, soms per gebied en soms gewoon alles
samen. En iedere keer slaat de vertwijfeling
toe, "Zou ik dit jaar meer zien dan vorig jaar?",
" Heb ik een hogere score dan mijn
vakgenoten/-idioten*?". Maar het geluk is aan
onze zijde, want het digitale tijdperk is
aangebroken. Nooit meer hoef je je rot te
zoeken tussen de stapels papiertjes,
waarnemingsboekjes en andere vodjes van de
afgelopen jaren. Al je waarnemingen kun je
kwijt op het internet! Op de site
www.waarneming.nl worden
soortwaarnemingen door professional,
amateur en kluns worden bijgehouden.
Iedereen kan er zijn waarneming kwijt, van de
merel in je achtertuin tot de vale gier bij
Pinkpop. Niet alleen de individu maar ook
werkgroepen kunnen ook hun waarnemingen
kwijt. Eigen waarnemingen kun je bijhouden
en die van andere kun je inzien. En dat van alle
soortgroepen die je je kunt bedenken, vogels,
libellen maar ook mossen, slakken en
zweefvliegen alles kun je er kwijt. Controle
bestaat helaas/gelukkig* wel, een waarneming
van een zeehond op de Veluwe zal het dus niet
lang volhouden.
* omcirkel wat van toepassing is.
Door Rosalie Heins (oud-55)
Noot van de redactie: er worden trouwens ook
waarnemingen op Droef zelf gedaan en verzameld.

Summary "I Spy"
If you like to observe nature (more especial:
animals) you can share your observations with
others at www.waarneming.nl. This website can
also be viewed in English.
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A few more pictures of the
Droef Cleaning Day
Nog een paar plaatjes van de
Droevendaal Opruimdag

DroefGossips IV
Stork / Ooievaar
We now got official permission to build a stork nest. The plans are getting more concrete.
We hebben inmiddels officiële toestemming om een ooievaarsnest te bouwen. De uitvoering wordt
steeds concreter.
Spring / Lente
Spring is (well, almost) in the air. That has a lot of positive energy, but because of the open doors and
windows, every spring laptops and money are stolen from Droevendaal. Possibly this is done by
professional gangs operating from the nearby highway, or by drug addicts, or by drunk people. Maybe
somebody else needs your stuff more then you do but there must be better ways to redistribute wealth,
so: take care! Also not-locked bikes do disappear.
Het is zo ongeveer lente, dat heeft een heleboel voordelen maar ook worden er elke lente - vanwege
de open deuren en ramen - laptops en geld gestolen van Droevendaal. Mogelijk gebeurt dit door
professionele bendes die vanaf de A12 komen (in de sterflats en Wageningen Noord West hebben ze
er ook last van). Of door drugsverslaafden. Of door dronken jongeren. Het is natuurlijk heel erg
Hippie om je voorspoed te willen delen met de rest van de wereld maar daar zijn vast betere
manieren voor. Dus: let op! Er verdwijnen trouwens ook fietsen die niet op slot staan.
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INITIATIVE GROUP FOR FREE GRASS
ROOT INITIATIVES
This is a vacancy for different kinds of
community initiatives. Do you like to be more
involved and improve our daily life in
Droevendaal? You are more than welcome to
help us with your ideas and energy. This
initiative group doesn't belong to any
committee or specific group, but realizes freely
nice initiatives, to improve a sustainable
lifestyle. Communication with the inhabitants
of Droevendaal and our committees will be a
central activity.
current ideas and are
-Improving the common compost hills, which
at the moment do not compost due to big
pieces of wood, we will try to get a subsidy to
buy a wood cutter ( hout versnipperaar ), so we
an optimally produce and use our own,
droevendaal-made green compost.
– Organize excursions for interested
inhabitants, to all kind of communities,
farmers, bakeries etc, to exchange ideas about
community live and enhance our knowledge on
living in a
sustainable way.
Contact
mirre.gruijters@wur.nl

Vacancies for realistic
idealists and do-thinkers on
Droevendaal
For sustainable, community based,
grass-roots initiatives........................
VOKO Our Droevendalian Food cooperative
welcomes every helping hand.
Activities:
-helping to sustain and improve our initiative,
task division, according to your qualities.
We have many ideas to improve our Food
cooperative, but need more hands to realize
them.
-You can help us to integrate local producers in
our VOKO; for instance the mill, het bijenhuis
and the local organic farmer Backvries
-Help us to organize information evenings
about food, health and social justice
Contact voko@droevendaal.nl
VOLKSKEUKEN Do you like to help with
organizing the monthly Volkskeuken? And to
help us improving? Or maybe you like to help
us out, on the day itself, with cooking, serving,
decorating, playing music or cleaning? A
current idea, is to organize, when it is slightly
warmer, a big outdoor Volkskeuken on the
field, for Droevendaal; “campfire, candles,
food for everyone, blankets........“ To realize
this, help is very welcome; please contact
volkskeuken@droevendaal.nl

Samenvatting "Vacatures"
er valt altijd wat te doen op Droevendaal,
zoals (helpen met) :
- Collectief droogwaar inkopen
- De Volkskeuken organiseren
- De Droevendalia maken
- www.droevendaal.nl verbeteren
- nog nader te benoemen ideeën, zoals meer
doen met composthopen, excursies
organiseren naar andere gemeenschappen,
boeren enz.

DROEVENDALIA every two or three months
there appears a Droevendalia, do you like
writing, designing or you have some
information you really like to share with
Droevendaal, or maybe you have a nice theme
in your mind, don't hesitate, contact us and
help with initiating the next Droevendalia!!
Contact mayor@droevendaal.nl

Droef-Agenda
3 April: Volkskeuken - Eating Together in
the evening, at the Common Barrrack
12 April: Easter action / Paasactie: Looking
for eggs / Eieren zoeken!
22 April: Pet vaccination action /
Huisdieren inenten. Er zijn nog geen
plannen voor Earth Day op Droef
8 May: Volkskeuken (with nice weather: on
the field!)

WWW.DROEVENDAAL.NL
Maybe you have ideas to improve design or add
better content? Go your gang! You don't need
technical skills - just creativity and some time.
And, as we say in Holland: 'Tijd is een kwestie
van priori-tijd.".
Contact mayor@droevendaal.nl

Often on Wednesday: DroeviMovi

Krijg jij ook frustraties van sommige brieven van
Idealis? Neem een asfaltkrijtje en leef je uit!
Do some letters of Idealis give you a Kindergarten
feeling? Express your emotions and chalk the
asphalt!
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