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Wageningen Noord-West
betekent:
een nieuwe stadswijk met:
- ten hoogste 1500 woningen
- 4500 bewoners
- scholen en kantoren
Bij het ontwerpplan is getracht:
- de natuur zo weinig mogelijk geweld aan te doen;
- boerderijen te handhaven;
- het doorgaand verkeer uit de wijken te weren;
- de oorspronkelijke structuur van het Binnenveld te behouden;
- een goede aansluiting te vinden op het Haagsteegtrace;
- in gedeelten te bouwen.
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MAAR:
- stadsuitbreiding in het Binnenveld betekent aantasting van een
open gebied;
- stadsuitbreiding hier betekent voor de gehele wijk een enigszins gersoleerde ligging ten opzichte van de rest van Wageningen;

WAAROM NOORD-WEST
- omdat rijk en provincie dit als de enige aanvaardbare plek
hebben aangewezen;
- omdat Wageningen dringend behoefte heeft aan meer woningen.

Historie in een notedop.
Uitbreiding in Wageningen Noord-West was
nooit het doe I en streven van het Wageningse gemeentebestuur.
De gemeente Wageningen was van plan de
stadsuitbreiding te zoeken in de uiterwaarden . De gemeente kocht daarvoor niet minder dan 220 hectare grond aan plus een
aantal steenfabrieken en dacht daar meer
dan 5000 woningen te bouwen. Op dat oorspronkelijke aantal woningen en ook op het
idee het grootste deel in hoogbouw uit te
voeren, kwam de gemeente in overeenstemming met de veranderde opvattingen
over hoogbouw/laagbouw later terug. Het
werden er tenslotte 3000. De bedoe ling was
alleen maar laagbouw te plegen . Het heeft
echter niet zo mogen zijn , want tegen -het
Uiterwaardenplan werd geprotesteerd toen
het bestemmingsplan gereed was.
De zaak kwam bij de Kroon terecht en bleef
daar zeven jaar.

Nadal de Uiterwaardenzaak uitvoerig aan
alle kanten bekeken en bestudeerd was, de
toenmalige minister van volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, drs. J.P.A. Gruyters persoonlijk een bezoek aan Wageningen bracht, luidde de beslissing van de
Kroon: het Uiterwaardenplan gaat niet
door.
In .dit besluit van de Kroon werd Wageningen ook gezegd dater geen sprake kon zijn
van uitbreiding op een andere plaats dan in
Noord-West Wageningen. De provincie
Gelderland deed dat bij monde van de
toenmalige gedeputeerde mr. O.W.A. baron Van Verschuer.
/
Tenslotte werd deze uitbreiding van Wageningen ook opgenomen in het ontwerpstreekplan Veluwe. Het provinciaal bestuur
vindt dat Wageningen hier tot het jaar 2000
ten hoogste 1500 woningen mag bouwen.
En dat betekent dan plaats voor 4200 tot
4500 bewoners.

De Uiterwaarden blijven groen. Wageningen mag hier geen woningbouw p/egen.

3

Aan de slag.
Met deze harde zakelijke feiten op tafel kon
het Wageningse gemeentebestuur dan
weer aan de slag . Over de standpunten van
rijk en provincie bestaan in ieder geval niet
de minste twijfels .
De vraag die het gemeentebestuur van Wageningen zich nu zelf moest stellen was : is
uitbreiding in dit gebied wel mogelijk. Hoe
is de grondslag, hoe is de kwetsbaarheid
van de waterhuishouding, hoe is de ingreep
op het landschap? Kortom, er moest een
groot aantal gegevens op tafel komen,
voordat het gemeentebestuur van Wageningen zich achter deze uitbreiding zou
kunnen opstellen . lmmers, uitbreiding in
Noord-Westelijke richting had nooit op het
verlanglijstje gestaan.
Over het gebied waren al vrij veel gegevens
bekend. In het verleden is al vaak een
grondonderzoek uitgevoerd door de Landbouwhogeschool, maar de gemeente wenste meer gegevens.
En er diende zich een probleem van een geheel andere orde aan. Het college van burgemeester en wethouders kan en mag hierover geen eindbeslissingen nemen. De gemeenteraad van Wageningen, volgens de
wet het hoofd van de gemeente, moest
eerst zijn toestemming geven. Wei , die toestemming kwam er. Niet voor een plan
Noord-West, maar wel om in dit gebied nadere onderzoekingen uit te laten voeren. De
raad stelde daarvoor geld beschikbaar .

Onderzoekers.
Er werd voor dit onderzoek het bedrag van
f 350.000,- uitgetrokken. De gemeente
schakelde hiervoor de gebruikelijke adviesbureaus in.
- OD 205 te Delft, adviseurs voor planologie
en landschap;

Een reeks rapporten ligt ten grondslag aan de
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- HASKONING uit Nijmegen, het ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning .
Samen met de afdeling ruimtelijke ordening
en stadsontwikkeling van de gemeentesecretarie en de dienst gemeentewerken
ging men aan het werk.
Het resultaat van dit onderzoek mondde uit
in een viertal rapporten.

Openbaarheid.
Vanaf het prille begin is er naar gestreefd
het publiek , de bevolking, zoveel mogelijk
te betrekken bij de planontwikkeling
Noord-West. Zodra het eerste rapport het
!even zag, werd dit onmiddellijk aan de pers
gestuurd en besproken in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening . Ook werden
de rapporten voor het bedrag van slechts
vier gulden te koop aangeboden aan het
publiek . Het college hoopte daarmee te
bereiken dat 1edereen die zich interesseert
voor de uitbreiding van Wageningen, daarvan op de hoogte kan zijn .
Als eerste resultaat verscheen januari 1977
het rapport Fase A.
Dit rapport behelst een globaal onderzoek
van het terrein en een aantal voorwaarden
waaraan een stadsdeel in Noord-West dient
te voldoen. In de naderhand verschenen
rapporten 81 en 82 werd dieper ingegaan
op het landschap, waarbinnen die stadswijk
straks gaat verrijzen en de problemen zoals
afwatering en bodemgesteldheid.
Niet onvermeld mag blijven dat aan deze
rapporten ook in het gemeentelijk voorlichtingsblad ,,Wagedingen" ruime aandacht
werd besteed.
Een samenvatting met conclusies verscheen in het rapport d eel C. In dit deel
wordt ook ingegaan op mogelijke bebouwingsvorm , wegennet , groenvoorzieningen,
in passing in het landsch ap etc.

~oorstellen

over uitbreiding in Noord-West.

Uitga ngspunten.
W aarom en hoe.
Uit al die studies van het plangebied NoordWest Wageningen kwam tenslotte naar
voren dat:
- de structuur van het Binnenveld in het
toekomstige plan zoveel mogelijk gehandhaafd kan blijven;
- de waterhuishouding wel gewijzigd dient
te worden . Er is echter gekozen voor een
systeem dat zoveel mogelijk aansluit bij
het bestaande;
- van het bestaande groen een goed deel
gehandhaafd kan blijven; het milieu verandert niet ingrijpend ;
- de boerderijen zoveel mogelijk dienen te
blijven . De boerenbedrijven kunnen wellicht ingepast worden in het on twerp-plan.

Fase.
Van tevoren stond al vast, dat Wageningen
Noord -West niet in een keer gebouwd kan
worden. Het ligt in de bedoeling dit in drie
gedeelten te doen . Een kleuter-basisschool
kan bijvoorbeeld al bij 600 a 700 woningen
draaien .
Kan een school bij deze bevolkingsgrootte
wel aan de slag , voor een winkelcentrum is

Wageningen Noord-West dan nog te klein.
Pas nadat de tweede en derde fase is begonnen , waarbij de resterende woningen
worden gebouwd, is een klein winkelcen trum rendabel. De eerste bewoners van
Noord - West Wageningen zullen voor hun
d irecte levensbehoeften aangewezen zijn
op het winkelcentrum Tarthorst. In die
tweede of derde fase is het ook mogelijk
een tweede kleuter-basisschool te bouwen .
Of misschien is een combinatie mogelijk
met de e8rste kleuter-basissch o ol.

Landbouwhogeschool.
De Landbouwhogeschool is eigenaar van
dertig hectare grond in Wageningen NoordWest. Het college van bestuur van de
Landbouwhogeschool heeft laten weten dat
het deze dertig hectare wil afstaan ten behoeve van de woningbouw. Maar, zo zegt
het college , de Landbouwhogeschool wil
dan graag wel de beschikking over 5 hectare in het toekomstige plangebied .
Waar die Landbouwhogeschool straks gaat
bouwen? De onderzoekers stellen als
plaats voor het centrum en / of de rand van
het plangebied .

........ ~" -·-

-

Er is een duidelijk verschil tussen de landschappen aan weerskanten van de Rijnsteeg.

Landschap.
Er is duidelijk verschil in het landschap aan
weerskanten van de Rijnsteeg . Dit is mede
het gevolg van de gevarieerde bodemgesteldheid : dekzand ten oosten van de Rijnsteeg en klei ten westen daarvan. De overgang van Veluwemassief (Wageningse

Berg) naar de Gelderse Vallei. Vooral de
plantengroei gaf in het verleden duidelijk dit
verschil weer . Met de ruilverkaveling tussen
1946- 1950 verdween een belang rij k dee I
van die sterke verschillen . Maar nog steeds
is het duidelijk dat het gebied tussen Dijkgraaf en Rijnsteeg zich kenmerkt door mei-
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Groenstructuur
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doornhagen, knotwilgen, elzen en essen .
Daarentegen is het gebied tussen Slagsteeg en Rijnsteeg veel armer aan beplanting.
De ontwerpers willen het nieuwe woongebied een eigen karakter geven door die
kenmerken van het landschap Wageningen
Noord-West zoveel mogelijk te behouden of
te versterken .

Groen.
Het groen in het Tarthorstplan is niet voldoende. Het is nodig om in een toekomstig
plan Noord-West meer groen aan te leggen.
Het gebied met de meeste klei en veen (tussen Rijnsteeg en Slagsteeg) is vanuit dit
gezichtspunt het meest geschikt voor hagen . De bossages horen in deze opzet meer
thuis in het gebied waar dekzand de ondergrond vormt (tussen Rijnsteeg en Dijkgraaf).

En toen was er water.
Een van de eerste belangrijke waterafvoeren in het Binnenveld was en is de Dijkgraaf. Vermoedelijk gegraven omstreeks
1240, was dit een waterloop die buiten het
bereik bleef van de waterstanden van de
Rijn. De waterafvoer uit de Gelderse Vallei
was daarmee gedurende eeuwen verzekerd .
Na de aanleg van de Dijkgraaf werden meer
sloten gegraven, die op regelmatige afstand ..
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evenwijdig met de Dijkgraaf liepen. Deze
sloten waren op hun beurt weer verbonden
met dwarsgangen. Daardoor was het mogelijk dat de sloten het water sneller konden
afvoeren in natte perioden. In droge perioden kon het water langer vastgehouden
worden .
Dit trapsgevormde systeem bestaat nog
steeds. Het water gaat onder andere via het
Nieuwe Kanaal naar de hoofdafvoer voor dit
gebied: de Grift.

Afwatering.
De ontwerpers voor het plan Noord-West
willen dit systeem behouden. Zij ontwierpen
dan ook een afwatering die op dezelfde wijze werkt als dit eeuwenoude beproefde
systeem . Er zijn echter meer watergangen,
meer sloten noodzakelijk. Zo is er halverwege de Dijkgraaf en de Rijnsteeg een extra
noord -zuid gerichte opvangsloot geprojecteerd. Ook is het aantal watergangen dat in
oost-westelijke richting loop! vergroot.
Het afwateringssysteem, zoals de ontwerpers zich dat gedacht hadden, brengt opnieuw hun hoofdvisie naar voren : NoordWest moet zoveel mogelijk kenmerken vertonen van het gebied waarin het ligt.

•

Siad - Land.
Een van de mogelijkheden om Wageningen
Noord-West af te schermen van het open
landschap is het inplanten van een fjkse
groengordel rondom dit plan. De huizen
zouden dan mooi verborgen blijven achter
het groen en de wandelaar in het Binnenveld zou zich dan niet hoeven te verbazen

Ontwateringssloten dragen zorg voor de afvoer
van het water naar de Griff.

hier huizen in plaats van koeien waar te
nemen. Die oplossing lee,k de deskundigen
echter onjuist. Met een groengordel wordt
het landschap van het Binnenveld aangetast. Een groengordel hoort daar niet thuis,
het zou eerder inbreuk doen op dat landschap, waarvan iedereen overtuigd is dat
het zoveel mogelijk ontzien dient te worden.
Verstandiger, zo zeggen de ontwerpers, is
het dan ook die overgang tussen stad en
landschap geleidelijk te laten verlopen . De
ontwerpers menen daarvoor een goede oplossi ng te hebben gevonden. Hier geen
woonwijk die als een plompe rechthoek op
het landschap wordt gelegd zonder enige
rekening te houden met datgene wat er al
was. Nee, in deze opzet is aan de westzijde,
de open zijde van het Binnenveld, gekozen
voor drie woonlobben die min of meer drie
groengebieden omsluiten . Aan de naar de
instituten etc. gekeerde oostzijde daarentegen pleiten zij voor een gelobdheid van
een andere schaal.

Burgers, boeren en buitenlui.
Die lobben aan de westzijde zijn niet bedoeld als recreatiegebied. De boer zou hier
zoveel mogelijk zijn bedrijf moeten voortzetten. De groenlobben tussen de woonwijken zijn dan ook bestemd voor het boerenbedrijf . De toekomstige bewoner van Wageningen Noord-west kan waarschijnlijk om
vijf uur 's morgens al zien hoe buurmanboer zijn koeien melkt. Een idyllisch beeld .
Misschien.
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En van dit uitzicht kunnen straks de bewoners van een ,,gelobd" Wageningen Noord-West vanuit
hun huiskamer genieten.

Burger en boer zullen waarschijnlijk wel
aan elkaar moeten leren wennen, want, om
maar eens wat te noemen, het zou de melkprod uktie niet bevorderen wanneer de bewoners van Wageningen Noord-West die

aardige koeien gaan voeren met plastic
zakken . Er ligt zeker een aantal problemen
voor het oprapen, maar de voordelen van
dit samen leven tussen burger en boer lijken
in ieder geval het proberen waard .

lntegratie stad en landschap
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Uitga ngspunten.
Het landschap van Wageningen
Noord-West. Nu.
Eerst zijn er de stegen , Rijnsteeg,
Slagsteeg etc. (groen op het kaartje).
Zij vormen van ouds de verbindingswegen in dit gebied. Tussen de stegen
lagen met dezelfde regelmaat de afwateringssloten (blauw). Weliswaar
verdwenen na de ruilverkaveling,
maar soms herkenbaar aan de beplanting.
Toch is dit zo regelmatig ingedeelde
landschap niet saai. De smalle kavels
die loodrecht staan op stegen en sloten verlenen het landschap een bijzondere levendigheid .

Het landschap van Wageningen
Noord-West lijkt met die stegen, sloten en kavels net een raster. Aan dit
raster ontbreekt echter nog het een en
ander om het .zo maar te gebruiken als
onderlegger voor een woonwijk. De
ontwerpers hebben daarom het raster
verdicht (rode lijnen op de tekening).
Met die rode lijnen is het raster dicht
genoeg om het te gebruiken als basis,
als uitgangspunt voor een nieuw
woongebied.

Daarmee ontstaat vanuit het landschap de principe-opzet voor de
woonwijk Noord-West. De meeste woningen zijn gedacht tussen Dijkgraaf
en Rijnsteeg, omdat d it gebied toch al
aansluit bij een bestaande woonwijk
en de Land bouwhogeschool -gebouwen. Naar het noorden en westen
vindt vervlechting plaats met het
groen. Duidelijk herkenbaar de drie
woonlobben met daartussen het land
dat behoud en blijft voor de boer.
De woon blokken eindigen op driekwart afstand van de Slagsteeg, zodat
dit met eiken beplante weggetje zijn
oorspronkelijke karakter kan behouden.
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Wageningen Noord-West kan in drie
gedeelten gebouwd worden. Het begin ligt zo dicht mogelijk tegen de bestaande bebouwing aan. Die eerste
lase bestaat uit 600 woningen. Zonodig zou de bouw na lase 1 gestopt
kunnen worden. Dal kan ook na lase 2
of 3. Daarmee is rekening gehouden in
de planopzet. Fase 2 bestaat uit 500
woningen en fase 3 tenslotte uit 400
woningen. Het centrum, winkels etc. is
in het noordelijk gedeelte gepland
(bruine vlek op kaart).

He! centrum past weer op het raster.
Maar di! gebied vraagt een eigen aanpassing in het geheel. Daarom is het
raster hier nog eens verdicht, omdat
gebruik
als centrum
intensiever
grondgebruik met zich meebrengt.
Maar dat niet alleen. De centru mfunktie betekent ook gezelligheid , levendigheid, ruimte, kortom een voor de
mens prettige omgeving.

De bewoners van Wageningen NoordWest komen te wonen in een zo verkeersveilig mogelijke wijk. De ontwerpers willen namelijk een autovrij padenstelsel aanleggen, waar alleen
plaats is voor voetgangers en fietsers.
En die paden zijn er gedeeltelijk al. De
oorspronkelijke stegen lenen zich hier
uitermate goed voo r. Enkele gedeelten van deze paden zullen ook gebruikt warden door he! landbouwverkeer .
Voor het autoverkeer komt er een
stamweg, met aansluiting op de Nijenoord al lee.
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Een plan in drie delen, drie fasen ,
maakt het noodzakelijk dat daarmee
bij de wegenaanleg rekening wordt
gehouden. Bij de stamweg, zoals die
door de ontwerpers is gepland , is dit
gebeurd . Mocht het gemeentebestuur
na de eerste lase besluiten te stoppen
met de uitbreiding in Noord-West, dan
zal die stamweg net zo goed dienst
kunnen doen als bij een voltooid plan
Noord-West. Het bouwverkeer zal in
de toekomst alleen gebruik maken
van de stamweg , zodat een eerder voltooid gedeelte geen last krijgt van
vrachtwagens en alle narigheid van
dien in hun woonwijkje.
De wegen naar de afzonderlijke woonwijkjes in Noord-West vormen een
aantal lussen en niet een doodlopende
weg. Die laatste mogelijkheid stuit op
een aantal bezwaren van verkeerstechnische en van psychologische
aard.

In Wageningen Noord-West zal de bebouwingsdichtheid naar het centrum
toenemen . Voor het overige dient
Noord-West een !age bebouwingsdichtheid te krijgen. De ontwerpers
denken aan 20 tot 23 woningen per
hectare .

De bebouwing met woonblokken zal
ook weer nauw aansluiten bij het omliggende landschap. De bouwblokken
zullen daarom in sterk oost-westelijke
richting warden gebouwd. Op bijzondere plaatsen , langs de stegen , in de
kern en in zekere mate ook langs de
stamweg kan de oost-west-bebouwing
afgewisseld warden door bouwstroken die lood recht daarop staan.
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Woonwijk op papier
Model I.
In een eerste planontwerp was een gedeelte
bestemd voor sportvelden. Grondonderzoek wees echter uit dat de grond daarvoor
ongeschikt is. Aanleg van sportvelden is
mogelijk , maar dat gaat erg veel geld kosten.
Hoewel dit eerste planontwerp een goede
aanzet was werd opnieuw de tekenstift ter

hand genomen . Wei had men er zich van
verzekerd dat dit eerste plan financieel
haalbaar was
In dit plan was niet genoeg ruimte uitgetrokken voor winkels , scholen en Landbouwhogeschool-gebouwen. De ontwerpers wisten dat zij bij een volgend ontwerp de bebouwingsoppervlakte met 10% moesten
verhogen.

•

Model I

Model II.
In dit tweede model is een andere plaats
toegedacht aan sportvelden . De ontwerpers
zijn niet helemaal gelukkig met die nieuwe
plek. Zij wilden juist aan deze kant een i0twat compactere bebouwing rond het centrum , een idee dat met het verplaatsen van
deze 10 hectare voor sportvelden verloren
is gegaan. Ook komt door deze verwisseling het bosje aan de Dijkgraaf wat teveel op
zich zelf te staan.
Dit tweede ontwerp verschilt ook van het
eerste, doordat de ontwerpers de Landbouwhogeschool-gebouwen
verplaatst
hebben van het centrum naar de zuidelijke
grens van het woongebied , vlak bij het
Haagsteegtrace.
Ten koste van het eerst geplande groen
komt er in het centrum een hogere bebouwingsdichtheid voor de speciale voorzieningen.
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Verkeer.
Bij model I en II blijkt de aansl uiting van de
stamweg op de hoofdwegen van Wageningen een moeilijk punt. In dit stadium opperen de ontwerpers twee ideeen: aansluiting op de bestaande knooppunten Haagsteeg/Ooststeeg en Nijenoord Allee/Rooseveltweg of een geheel nieuwe verkeersk noop tussen deze beide aansluitingen in.

•

Model II

Model Ill.
In dit model is weer gekozen voor een verdere concentratie van Landbouwhogeschool-gebouwen in de kern. Verplaatsing

va n de zu idkant van het woongebied· naar
de kern is niet zonder gevolgen. De Landbouwhogeschool mag hier alleengebouwen
neerzett\ n die hier passen. Daarbij is van

•

Model Ill

15

belang de hoeveelheid verkeer die dit soort
voorzieningen aantrekt en het feit dat de
kern van dit gebied 's avonds geen donkere
vlek mag vertonen . De ontwerpers zijn
daarom voorstander van Landbouwhogeschool-gebouwen.. gecombineerd
met
woonfuncties.

Verkeer.
Om aan- en afvoer van het verkeer naar
Wageningen Noord-West mogelijk te maken is in dit model een parallelweg langs de
Nijenoord-allee ontworpen. De stamweg
sluit aan op deze parallelweg die op zijn
beurt weer twee aansluitingen heeft op de
knooppunten bij de Rooseveltweg en bij de
Ooststeeg .

Auto's/Ii etsers/voetga ngers

•

De aansluiting van het wegennet van Wageningen Noord-West op dat van Wageningen
kan alleen maar door het aanleggen van
kruispunten op de Nijenoord-allee of de
Haagsteeg.
Het autoverkeer krijgt in ieder geval geen
aansluiting op de bestaande wegen van het
Binnenve ld . De rust in dit gebied moet zoveel mogelijk gehandhaafd worden . Voor
het langzame verkeer en het landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor komt wel een aanslu iting .

Moge lijk krijgt Wageninge n Noord-West directe aans luiting op de Nijenoord Allee.
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Belangrijkste weg in Wageningen NoordWest is en blijft naar de mening van de ontwerpers de zogenaamde stamweg.
Voor de aansluiting van de stamweg op de
Nijenoord-allee bestaan twee mogelijkheden:
De stamweg krijgt via een parallelweg aansluiting op de twee bestaande knooppunten
(Rij nsteeg/Ooststeeg) en Ooststeeg ter
hoogte van het voormalig cate Quint.
De ontwerpers vinden dit een goede oplossing . Er is echter een maar: op welke wijze
passeert deze weg de studentenflat.

Bij de aanleg van een parallelweg die aansluiting krifgt op de twee bestaande knooppunten is de wijze waarop deze parallelweg de
studentenflat passeert nog een moeilijk punt.

•
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•

De stamweg krijgt rechtstreeks een aansluiting op de Nijenoord-allee. Vanuit stedebouwkundig oogpunt vinden de ontwerpers
dit idee aantrekkel ijk, verkeerskundig zitten
hier nogal wat haken en ogen aan. Zo komt
er naast de aansluitingen tussen Rooseveltweg en Ooststeeg een extra aansluiting bij,
waardoor het regelmatige kruisingspatroon
van de Nijenoord-allee nogal wordt verstoord .

Rechtstreeks aanslu iting op de Nijenoordallee en niet op de twee bestaande kruis_~
punten zal ook de vraag in het leven roepen
of en wanneer Nijenoord-allee en Haagsteegtrace verdubbeld moeten warden.

Wageningen Noord-West tussen Dijkgraaf en RiJ,n steeg.
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En dat kost geld.
De totale kosten van het plan Noord-West
zijn door de financiele adviseurs berekend
op vijftig miljoen gulden. In die vijftig miljoen gulden is natuurlijk ook meteen rekening gehouden met te lijden renteverliezen.
De ontwerpers gaan bij de berekening van
de kosten van een aantal voorwaarden uit,
zoals bijvoorbeeld de grondverwerving, reconstructie van kruispunten, aanleg groen,
speelplaatsen, gemaal, duikers, etc. In hun
berekeningen komen zij tot de prijs van

f 105, -

per m 2 voor een zogenaamde
standaardkavel.
Deze
standaardkavel
waarvan uitgegaan wordt, heeft een grootte
van 160 m 2 met een normale ligging, waarop een woningwetwoning zal worden gebouwd.

Bij deze kostenopstelling zijn de ontwerpers uitgegaan van de volgende woningtypes:

Woningtypen
Aantal

%

Kavelopp .
(m2)

Aantal
F.E. *

Woningwet:
bejaarden
gehandicapten
alleenstaanden
onvoll. gezinnen
standaard

90
30
90
150
240

6
2
6
10
16

130
160
130
140
160

0.73
0.90
0.73
0.78
1.00

Woningwetsektor

600

40

Premie:
huur (kl. kavels)
huur (gr. kavels)
koop

180
120
375

12
8
25

140
160
160

1.05
1.21
1.27

Premiesektor

675

45

10.
11.

Vrije sektor:
kl. kavels
middelgr. kavels
grote kavels

105
60
60

7
4
4

Totaal

Vrije sektor

225

15

Totaal

Woningen

1500

100

Typenr.

1.

2.
3.
4.
5.
Totaal

6.
7.
8.

Totaal

9.

Type

/

400
600
1000

3.11
5.06
8.78

* Aantal F.E.: aantal fictieve bebouwingseenheden; dit aantal is een maat voor de kavelprijs en berekend op basis van factoren als bestemming, ligging en kavelgrootte.

Het totale exploitatiegebied omvat 125 hectare. Van die 125 hectare zijn er dan weer 73
hectare bestemd voor het eigenlijke plan . De onderverdeling van het plangebied, zoals de
ontwerpers dat gedacht hebben, ziet er zo uit:
- uit te geven grond t.b.v. woningbouw: (1320 kavels)
- idem, t.b.v. woonvoorzieningen
- idem, t.b.v. L.H .-voorzieningen

30.46 ha (A)
3.20 ha (B)
4.65 ha (C)

. Totaal uit te geven grond:
. Verharding :
. Groen (incl. water):

38.31 ha ( 51.5%)
15.54 ha ( 21 .0%)
20.02ha( 27.1%)

Totaal plangebied

73.87 ha (100.0%)

Binnen het plangebied is daarmee gerealiseerd aan:
- Verharding: 64,9 m 2 per 160 m 2 uit te geven grond;
- Groen: 83,6 m 2 per 160 m 2 uit te geven grond.
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lnspraak en informatie
De tijden dat een gemeentebestuur over de
aanleg van nieuwe wijken besliste zonder
overleg te voeren met de burgers is voorbij.
Het gemeentebestuur hecht er veel belang
aan, dat de bewoners van Wageningen op
een zo breed mogelijke wijze gefnformeerd
warden over het plan Noord-West.
Maar dat is niet het enige. Het gemeentebestuur wil oak graag weten wat de bevolking
vindt van de plannen die in voorbereiding
zijn.
Om de bevolking van Wageningen zoveel
mogelijk informatie te verschaffen en zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden ,, in
te spreken " stelt het college van burgemeester en wethouders zich de volgende
procedure voor ogen.
In november is er een informatie-avond .
Op die avond zullen de adviseurs van de
gemeente een inleiding houden over de
hoofdzaken van het plan-ontwerp . Niet te
lang , ongeveer 50 minuten. Daarna is er gelegenheid om een tentoonstelling te bekijken over het plan Noord-west. De adviseurs
zullen bij die tentoonstelling aanwezig zijn.
Wie inlichtingen , informatie wenst kan bij
hen terecht.
Na de bezichtiging van de tentoonstelling
wordt de informatie-avond voortgezet. Wie
dat wens! kan zijn vragen afvuren op de ad viseurs. Het is en blijft echter een informatie-avond. De discussie over het plan-ontwerp komt op een later te houden inspraakavond.
Het is goed denkbaar, dater zich onder de
belangstellenden een aantal nieuwsgierigen bevindt , die meer willen weten . Bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen aan een nadere studie onderwerpen. Dat kan.
De gemeente stelt zonodig vergaderruimten ter beschikking , terwijl het ook mogelijk
is een beroep te doen op bijstand van ambtenaren of medewerkers van de adviesbureaus.
De ideeen, adviezen, kritiek vanuit deze
werkgroep(en) moeten bij het college van
burgemeester en wethouders binnen zijn
v66rdeinspraakavond .
Datzelfde geld! overigens ook voor individuele belangstellenden. Ook zij kunnen na
de informatie-avond schriftelijk hun mening
kenbaar maken aan het college. Maar dan
welv66rdeinspraakavond.

lnspraak.
Op de inspraakavond kan al datgene aan
de orde komen, wat schriftelijk is ingediend. En natuurlijk de reacties van de insprekers op die avond. De inspraakavond
vindt ongeveer 1 maand plaats na de informatie-avond.

Voorzitter.
Het college van burgemeester en wethouders heeft als onafhankelijke voorzitter benoemd voor zowel de informatie- als de inspraakavond professor mr. A. Kleijn , oudburgemeester van Meppel en buitengewoon hoogleraar in het bestuursrecht aan
de Erasmus-universiteit te Rotterdam .
Verslaglegging.
De verslaglegging van de informatie- en van
de inspraakavond vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke
voorzitter . Het ligt niet in de bedoeling een
woordelijk verslag te laten verschijnen ,
maar wel een zakelijk verslag . Bovendien
wordt al het gesprokene vastgelegd op de
band.
Na de inspraak.
Is de inspraakronde eenmaal voorbij, dan
geeft het college van burgemeester en wethouders zij n visie over de toekomst van
Wageningen Noord-West. Die visie legt het
college neer in een raadsvoorstel. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.
Bijlage.
De resultaten van al die inspraak zullen zeker hun weerslag hebben op het standpunt
dat het college gaat innemen.
Het is begrijpelijk en gewenst, dat de in sprekers oak kunnen zien water met al hun
voorstellen , kritiek en opmerkingen is ge beurd . Het college heeft daarom nu al besloten naast dat raadsvoorstel nag een bijlage het licht te doen ~ien , waarin de resu ltaten van de inspraakronde zijn verwerkt.
Met daarbij vermeld de adviezen van de adviseurs en de uiteindelijke besli ssing van
het college .
Op deze wijze is de weg die leidt naar het
raadsvoorstel volgbaar voor het publiek .
Publicatie.
ledereen die bij de informatie- en inspraakavonden aanwezig was kan bij de ingang
zijn naam en adres opgeven. Dat heeft dan
tot gevolg , dat het raadsvoorstel en de bijlage warden toegezonden. En de inspreker
ontvangt daarbij een uitnodiging voor de
commissievergadering en de raadsvergadering waarin het voorstel van burgemeester en wethouders behandeld wordt.
In de commissievergadering bestaat een
half uur lang voor aanwezigen de gelegenheid om nag opmerkingen te maken over
het raadsvoorstel.
Spelregels.
Om geen misverstanden te laten ontstaan
heeft het college van burgemeester en wethouders een aanta l spelregels opgesteld
voor de informatie- en de inspraakrondes.
Dit stuk informatie kan - zo is de mening
van het college - de duidelijkheid alleen
maar ten goede komen.
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SPELREGELS INSPRAAKPROCEDURE PLAN NOORD-WEST
1.

lnformatie en voorlichting.
Voorafgaand en tijdens de inspraakprocedure zorgen burgemeester
en wethouders voor algemene informatie en voorlichting betreffende
achtergronden, feiten, uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden en te volgen werkwijze van de planontwikkeling noord-west.

2.

Voorwie.
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat iedereen die
daarvoor belangstelling toont de gelegenheid krijgt tot het kenbaar
maken van wensen, opmerkingen of bezwaren .
Dit laatste is mogelijk op inspraakbijeenkomsten, dan wel door zich
schriftelijk tot het college van burgemeester en wethouders te
wenden.

3.

Coordinatie.
Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de coordinatie van de
inspraak bij noordwest Wageningen . Daarvoor wijzen zij een contactpersoon aan .

4.

Gebied.
Bij de behandeling van het plan noord-west tijdens de informatie/inspraakbijeenkomsten staat het terrein ter discussie zoals omschreven in de rapporten A, B 1, 82 en C.
Gezien de voorgeschiedenis is discussie over alternatieve plangebieden elders in de gemeente niet meer aan de orde.
Zaken die in de volgende planfasen aan de orde komen, staan tijdens
deze inspraakprocedure nog niet ter discussie.
De inspraak daarover zal plaats vinden tijdens de behandeling van
die fasen.

5.

Tijdsprogramma.
Het college van burgemeester en wethouders geeft voorafgaand aan
de inspraakprocedure de termijnen aan waarbinnen de lases van het
inspraakproces zullen verlopen .

6.

lnspraak en informatie.
A. De inspraak vindt plaats door middel van informatie- en inspraakbijeen komsten.
B. De informatieve avond heeft tot doel:
- de planfases zoals die tot nu toe gerealiseerd zijn te verduidelijken ;
- te inventariseren naar welke facetten de belangstelling zodanig
uitgaat, dat de inspraak vooral daarop wordt gericht.
C. lnspraakavonden zijn bedoeld voor belangstellenden om op deze
bijeenkomsten hun opmerkingen, suggesties en bezwaren naar
voren te brengen.
Voorzitter.
De informatie- en inspraakbijeenkomsten worden geleid door een
door het college van burgemeester en wethouders te benoemen onafhankelijke voorzitter.
De voorzitter zal zorg moeten dragen voor zaken als:
- een ordelijk verloop van de discussie;
- een eerlijk verdelen van de spreektijd;
- het niet afdwalen naar zaken die buiten de orde zijn;
- een goede en objectieve verslaglegging van de essenties van wat
ter vergadering te berde is gebracht (eventueel met hulp van een
onder zijn verantwoording werkende verslaglegger).

7.
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8.

Verslaglegging.
Van de inspraakbijeenkomsten wordt onder verantwoordelijkheid
van de voorzitter een zakelijk verslag gemaakt. De discussies worden
op de band vastgelegd. De verslagen worden toegezonden aan de
deelnemers van de inspraakbijeenkomsten, voorzover zij zich bekend maken door het opgeven van naam en adres, het college van
burgemeester en wethouders, de raad en de pers.

9.

Schriftelijke reactie.
Na de informatiebijeenkomst(en) is het mogelijk om op de gegeven
informatie ook schriftelijk te reageren . Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend tot welk tijdstip dit mogelijk is.

I

1O.

Werkgroepen.
Het is mogelijk dat er uit de informatiebijeenkomst(en) initiatieven
voortkomen voor groepsinspraak over bepaalde onderwerpen . Voorzover dit het geval is zullen de resultaten daarvan bij de gemeente
binnen moeten zijn v66r de door de gemeente te houden inspraakavond, omdat op deze avond de inspraak in deze fase wordt afgesloten .
De gemeente stelt voor de mogelijk te vormen groepen vergaderfaciliteiten ter beschikking te stellen.
Mocht prijs gesteld worden op ambtelijke bijstand, dan is dit mogelijk.

11.

lnspraakuitkomsten.
De resultaten van de inspraak zullen van ambtelijke zijde en door
externe deskundigen voor het college van burgemeester en wethouders van ad vies worden voorzien.
De resultaten van de inspraak en het advies hierover op grond waarvan burgemeester en wethouders hun oordeel vormen, worden bij
het raadsvoorstel gevoegd .

12.

Commissievergadering.
lnsprekers die hun adres hebben opgegeven ontvangen een exemplaar van het concept-raadsvoorstel met daarbij de vermelding van
tijdstip en plaats van de commissievergadering(en). Ook wordt de insprekers erop gewezen , dat het publiek gedurende een half uur kan
reageren op het raadsvoorstel.

13.

Bestuurders.
Tijdens de informatie- en inspraakbijeenkomsten is de positie van de
leden van het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden niet anders dan die van de overige burgers. lmmers het doel
van deze bijeenkomsten is slechts te vernemen water onder de burgers leeft aan gedachten, voorstellen en kritiek over de voorgenomen
planvoorstellen.

14.

Externe en interne deskundigen.
De externe en interne deskundigen hebben bij de informatie- en
inspraakbijeenkomst een -verklarende en toelichtende taak.

•

23

Rapporten
Wageningen Noord-West
vertcrijgbaar
De volgende vier rapporten over Wageningen Noord-West zijn
verkrijgbaar bij het bureau voorlichting van de gemeente
Wageningen.

»

FASE A
eerste verkenni_ng van de randvoorwaarden

»

FASE B 1
civieltechnisch ·1ooronderzoek

»

FASE B 2
landschapsonderzoek

»

FASE C
schetsontwerp

•
De rapporten kosten per stuk f 4,-.
De rapporten kunnen ook besteld worden door een bedrag over
te maken op het gironummer van de gemeente Wageningen no.
813547 onder vermelding van het/de gewenste rapport(en).
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