VOORLICHTINGSBLAD GEMEENTE WAGENINGEN

JULI 1977 No. 31

WAGENINGEN BREIDT UIT

-Wageningen breidt uit
PLAN NOORD WEST
Met de ond~r verantwoordelijkheid van minister Gruyters genomen beslissing van de
Kroon op 23 april 1976 geen bebouwing van de Uiterwaarden toe te staan, was een
plan van de baan waaraan meer dan twintig jaar is gewerkt.
Uitbreiding. blijft echter voor de gemeente Wageningen een vereiste. Daarover bestaat ook bij de provincie Gelderland geen twijfel. 1500 Woningen zegt de provincie.
Daarmee kan Wageningen voor de toekomst wel vooruit, meent de provincie. De
gemeente Wageningen is het daarmee niet eens. Naar de mening van het Wageningse college van burgemeester en wethouders zal de toekomst leren, dat er rekening gehouden moet worden met een uitbreiding van 2000 woningen.
Over de vraag waar de gemeente Wageningen wil uitbreiden, hoeft het gemeentebestuur zich niet langer kopzorgen te maken. De oplossing daarvoor is aangedragen
door de minister en het college van gedeputeerde staten. Bij monde van gedeputeerde mr. 0. W. A. baron van Verschuer, kreeg het gemeentebestuur te horen, dat
Wageningen zijn uitbreiding in het noord-westen diende te zoeken. Andere mogelijkheden werden bij voorbaat uitgesloten. Aangezien de kans, dat de provincie na
dergelijk ondubbelzinnige taal, nog andere plannen van de gemeente Wageningen
zou steunen, nul komma nul was, besloot het college van burgemeester en wethouders en ook de raad, akkoord te gaan. De uitbreiding van Wageningen, met een
nieuwe stadswijk wordt dus gezocht in "noordwest".
WAAR
Het terrein waar deze stadsuitbreiding
moet komen, ligt tussen Rijnsteeg en
Dijkgraaf. De grond in dit gebied is
slechts voor een klein deel gemeentebezit.
Er zullen dus aankopen of onteigeningen
plaats moeten vinden.
Hoe en op welke wijze er gebouwd gaat
worden is nog in de schoot der toekomst
verborgen. Wel wordt er met inschakeling van het bureau OD 205 (adviseurs
voor planologie, architectuur en landschap) en het ingenieursbureau Haskoning een onderzoek ingesteld.
Als eerste vrucht van dit onderzoek ver-

scheen onlangs een "Eerste verkenning
van de randvoorwaarden (Fase A)". Er
zal nog heel wat onderzocht moeten worden, voordat er een eindoordeel geveld
kan worden. De stadsuitbreiding NoordWest zal waarschijnlijk nog vele malen
op de agenda van de gemeenteraad
staan.
EERSTE VERKENNING
In de "eerste verkenning" staat de bescherming van natuur en landschap voorop. Om verantwoord te kunnen bouwen
in Noord-West is daarom zorgvuldig landschappelijk en bodemkundig onderzoek
noodzakelijk. De nieuwe woonwijk van

De Uiterwaarden: geen bebouwing zo luidt het 'Kon inklijk Besluit.
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Het onderzoeksgebied Wageningen Noord-West grenst aan de Ooststeeg.

Wageningen zal zo goed mogelijk moeten worden ingepast in het Binnenveld.
In Wageningen Noord-West zal ook plaats
moeten zijn voor enkele gebouwen van
de Landbouwhogeschool. Wat de voorzieningen betreft, gaan de samenstellers
van de "eerste verkenning" ervan uit, dat
Noord-West zijn eigen winkels moet hebben, of om een fraai woord te gebruiken
Noord-West zal over zijn eigen "basisvoorzieningen" beschikken.
De aanleg van een woonwijk in dit gebied brengt extra problemen met zich
mee voor de sportvoorzieningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling in dit
gebied sportvelden aan te leggen. De
kans daarop is voor het grootste gedeelte verkeken. Wel zoekt het college van
burgemeester en wethouders nog naar
een mogelijkheid om in het gebied ten
noord-westen van Tarthorst een aantal
sportvelden aan te leggen.

BODEM
De fundering van huizen en kunstwerken
brengt geen bijzondere technische proplemen met zich mee. Wel wordt de
zandlaag onder dit gebied naar het westen toe duidelijk dunner.
Het oostelijk gedeelte van Wageningen
Noord-West is dan ook beter geschikt
voor funderingen dan het westelijk deel.
De veenlagen in dit oostelijk deel maken paalfunderingen noodzakelijk. De
zandlaag onder Noord-West verloopt onregelmatig. Zo onregelmatig zelfs, dat de
draagkracht van de zandlaag voor ieder
geval afzonderlijk door middel van son-

deringen zal moeten worden bepaald.
Wegenaanleg zonder grondverbetering
is een onmogelijkheid. Voor de hoofdwegen is wellicht een sleuf noodzakelijk
die tot de zandlaag reikt. Zonder deze
voorzorgen is het naar alle waarschijnlijkheid zeker, dat anders het onderhoud
in de toekomst veel geld gaat kosten .

GRONDWATER
De stand van het grondwater in NoordWest wisselt.
Uit onderzoekingen is gebleken, dat de
grondwaterstand varieert tussen 30 centimeter en 2 meter beneden het maaiveld,
afhankelijk van het jaargetijde en de terreinhoogte. Noodzakelijk is een grondwaterstand die 1,25 tot 1,50 meter beneden het maaiveld ligt. Naar alle waar·s chijnlijkheid zal met behulp van een
goede drainering de beheersing van de
grondwaterspiegel goed mogelijk zijn.
Ook kan een verbetering van de afstroming in de richting van de Grift bereikt worden door aanleg van een stelsel
van vijvers, sloten, duikers en stuwen.
De grondwaterspiegel daalt daardoor voldoende, zo menen de deskundigen van
de bureaus Haskoning en OD 205.

LANDSCHAP
Wageningen Noord-West maakt deel uit
van een landschap, dat zich kenmerkt als
belangrijk natuurgebied. Tot voor kort
( ± 1945) vormde het Binnenveld met het
aangrenzende stuwwalkompleks een ui-
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termate rijk en gevarieerd natuurgebied.
Ruilverkaveling en moderne landbouwmethod en veroorzaakten een drastische
verandering. In wegbermen, overhoeken
e.d. is nog iets terug te vinden van de
vroeg ere vegetatierijkdom.
Het Binnenveld heeft ten aanzien van de
vogelstand nog steeds een belangrijke
waarde.
Bebouwing betekent een aantasting van
dit natuurgebied. Het staat wel vast, dat
woonbebouwing een uitstraling van ettelijke honderden meters veroorzaakt. De
storende werking kan toenemen door
toenemende onrust in het Binnenveld.
BEVOLKINGSOPBOUW

Nieuwe woonwijken laten vaak het beeld
zien van een oververtegenwoordiging

door groepen 0-14 jarigen en 25-39 jarigen. De bevolkingsopbouw in NoordWest zal echter een meer gemengd karakter moeten hebben . Daarom is woningbouw noodzakelijk voor alleenstaanden, waaronder studerenden en werkende jongeren; gehandicapten en kleine
gezinnen, waaronder 2-persoonshuishoudens en bejaarden.
WONEN EN WERKEN

Bij de opzet van het plan Noord-West is
het noodzakelijk om bij het starten van
de bouwactiviteiten ook een kleuter- en
basisschool te stichten. En niet te vergeten plaats in te ruimen voor enkele
winkels.
De samenstellers van het rapport menen,
dat er binnen een woongebied ook plaats

De " stegen" vormen een karakteristiek ondel'deel van het landschap in het Binnenveld.
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is voor enkele gebouwen van de Landbouwhogeschool. De bedrijvigheid hier
kan goed samengaan met de woonfunktie
van Wageningen Noord-West.
Ook groepen als gehuwde vrouwen en
parttime werkkrachten zouden in dit gebied werk moeten kunnen krijgen.
WEGEN
Noord-West zal ongetwijfeld een grotere
verkeersdrukte in het Binnenveld met
zich meebrengen . Toch kan en moet dit
waar mogelijk vermeden worden.
Dat kan door geen sluiproutes te laten
ontstaan naar het centrum van Bennekom, de weg Ede-Wageningen of naar
Veenendaal via de zuidelijke Meentsteeg.
In Noord-West zelf zal een aantal hoofdwegen moeten komen met daarnaast gebieden waar weinig of geen verkeer
komt. Hier is het bijvoorbeeld mogelijk
een woonerf in te richten.
Het openbaar vervoer kan alleen verzorgd worden door het bestaande streekvervoer in samenwerking met de gemeente. Bij de instelling van openbaar
vervoer denken de samenstellers van dit
rapport aan een buslijn die door Wageningen Noord-West loopt.
BOUW IN GEDEELTES
Wageningen Noord-West mag niet in een

keer worden volgebouwd. Het zal in gedeeltes moeten worden gebouwd. Elk
deel moet dan wel als een zelfstandige
eenheid kunnen functioneren. Zo moet in
dit ene gedeelte voldoende openbaar
groen gepland zijn, terwijl ook aan de
recreatieve voorzieningen de nodige
aandacht geschonken moet worden.
Blijkt na een aantal jaren, dat er in Wageningen geen behoefte aan nieuwe woningen bestaat, dan blijft Wageningen
Noord-West onvoltooid.
Dat kan bij deze opzet. Ook in dit geval
zal dat gedeelte wat voltooid is als een
eenheid moeten kunnen functioneren.

HOE VERDER
De bureaus OD 205 en Haskoning zijn in
overleg met burgemeester en wethouders
en de eigen ambtenaren druk doende
nog een aantal rapporten op te stellen
over bijvoorbeeld de bodem en het milieu
in Wageningen Noord-West. De laatste
fase betreft een eerste plan voor de
stadsuitbreiding. Dit "basisplan" ten slotte zal leiden tot een voorlopig schetsplan
voorzien van een voorlopige exploitatieopzet en een toelichting.
Steeds als er weer een rapport gereed is,
krijgt de commissie voor ruimtelijke ordening de vorderingen te zien en kan
daarover zijn zegje doen.

Bufferzones
voor noord-west wageningen
Scherm het Binnenveld met bufferzones af van de nieuwe woonwijk Noord-West
Wageningen, zo luidt één van de adviezen neergelegd in de rapporten die op de "Eerste Verkenning" (Fase A) zijn gevolgd. Die rapporten behelzen een civiel-technisch
vooronderzoek (Fase B 1) en een landschapsonderzoek (Fase B 2).
Bij het woord bufferzone stellen de samenstellers van de rapporten, de bureaus
Haskoning en OD 205, zich overigens niet een afscheiding voor die te bereiken valt
met de aanleg van een bos. Daarmee zou de woonwijk wel finaal afgesloten zijn
van de rest van het Binnenveld, maar de adviseurs vinden die overgang wel erg abrupt.
Hun voorstel gaat meer in de richting van
een geleidelijke inpassing van de woonwijk in het bestaande landschap. Dat is
te bereiken door de aanleg van heggen,
houtwallen en kleine boskomplexen.
Zij vinden, dat die bufferzones niet uit
een willekeurige beplanting zouden moeten bestaan. Nee, zij staan een aanpassing aan de grondgesteldheid voor. Bij
de keuze van de beplanting zou de
grondslag bepalend moeten zijn voor het
aan te planten groen. Zij doen in hun
voorstel al aanbevelingen voor een toekomstige aanplant. Voor de drogere de-

len betekent dat eikenberkenbos, het
eikenbeukenbos, de sleedoornbesen en
sleedoornstruwelen. In het nattere westelijke deel zou dan plaats moeten zijn
voor wilgen-sporkenhoutstruweel, het
elzen-essenbos en het ruige-elzenbos.

VEENMOERAS
De beplanting, zoals de adviseurs van de
gemeente die wensen, stemt in grote
lijnen overeen met de begroeiing in de
vroege middeleeuwen.
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Dit weiland, nu nog een toevluchtsoord voor koeien , moet over enkele jaren plaats bieden
aan tenminste 1500 woningen.

Het Binnenveld diende toen als afwatering van de Gelderse Vallei naar de Rijn.
De Grebbedijk was er nog niet, zodat het
gehele gebied regelmatig door de Rijn
overstroomd werd. Wel ontvingen de lagere delen van het Binnenveld een zekere bescherming door middel van een
oeverwal (de Nude). Stagnatie in de waterafvoer vanaf de Veluwe naar de Rijn

Stuw in de Dijkgraaf ter hoogte van de Nijenoord Allee. De Dijkgraaf vervult al eeuwenlang
een belangrijke rol bij de afwatering van her
Binnenveld.
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was er de oorzaak van, dat het Binnenveld een groot veenmoeras werd. Hoge
waterstanden
veroorzaakten
dikwijls
doorbraken van de oeverwal en daarmee
drong rivierwater binnen. De slibafzetting
die op deze wijze plaats vond veroorzaakte verschillen in de bodemstruktuur
en in de voedselrijkdom.
De mens, die zich hier in de vroege middeleeuwen vestigde, trof naast het veenmoeras op de stuwwal (WageningenHoog, Wageningse Berg) arme bossen
aan. Aan de voet van de stuwwal bevonden zich veel vruchtbaarder gronden.
Hier groeide een zeer dicht, weelderig
elzenwoud met daarachter het ondoordringbare veenmoeras.
De mens bracht verandering in deze situatie. De gronden op de helling van de
stuwwal bleken het meest geschikt voor
bouwland. Dat betekende langaam maar
zeker het einde van de elzenwouden. In
deze periode ontstond door ontginning
een gebied, dat bekend staat onder de
naam Wageningse Eng. Later zetten de
ontginningen zich voort in de richting
van het Binnenveld. Er kwam een ontwateringssysteem, waaraan de Dijkgraaf
nog steeds herinnert. Het woord "dijkgraaf" betekent naar alle waarsch ijnlijkheid "gegraven waterloop" . Vermoedelijk
werd de Dijkgraaf nog gegraven vóór de
omwalling van Wageningen (1240). Bij de
bouw van Wageningen werd naar alle
waarschijnlijkheid in ruime mate hout gebruikt uit het gebied ten oosten van de
Dijkgraaf. Houtwinning betekende ook

ontginning.
De waterhuishouding in dit gebied werd
verfijnd door op regelmatige afstanden
evenwijdig aan de Dijkgraaf sloten te
graven. Sloten die weer samen liepen
met de stegen. On die wijze ontstond
een terrasvormige waterafvoer. Viel er
veel regenwater, dan kon het water snel
afgevoerd worden. Tijdens droge perioden dienden de sloten om het water vast
te houden. Toch bleek het niet mogelijk
om de waterhuishouding afdoende te beheersen. Er bleven natte en zeer natte
plekken. Sommige natte stukken grond
werden in gebruik genomen als weiland,
andere daarentegen werden bebost om
daarna als hakhout geëxploiteerd te worden. Een van deze bosjes is nog te vinden bij het centrum voor Agro-Biologisch
Onderzoek (Dijkgraaf, achter de nieuwe
studentenflat).
Als afscheiding tussen percelen bouwland en weiland en als afscheiding tussen percelen weiland onderling werden
houtwallen aangelegd. De begroeiing van
deze houtwallen vertoont de kenmerken
van de plantengemeenschappen die normaal voor zouden komen langs de randen van de verdwenen bossen.

DIJKGRAAF - RIJNSTEEG

Waarschijnlijk werd het gebied tussen
Dijkgraaf en Rijnsteeg in dezelfde periode ontgonnen als het gebied ten
oosten van de Dijkgraaf. Dit gebied
vormde de grens tot waar het water van
de Rijn zelfs bij de hoogste waterstand
kon komen. De boerderijen werden veiligheidshalve gebouwd op kleine zandopduikingen.

De klei- en veengronden ten westen van
de Rijnsteeg stonden regelmatig onder
water. Hun enige nut was dienst te doen
als hooi- of weiland.
Nu door ingrijpen van de mens het bos
verdwenen was en de grond in het centrale deel van de vallei gebruikt werd
voor maaien en weiden van vee, ontstond
er een grote uitgestrekte boomloze vlakte. Dit hooiland werd tot 1595 nog regelmatig overstroomd door het Rijnwater,
dat vruchtbaar slib meebracht. Op d ie
wijze vond er een zekere bemesting
plaats.
In 1595 kwam de Grebbedijk gereed en
was "bemesting" op deze wijze uitgesloten. Toch stond het zuidelijk deel van
de vallei regelmatig onder water, maar
dit had meer te maken met de gebrekkige wijze waarop de waterafvoer geregeld was. Eerst met de aanleg van het
Valleikanaal in 1937 kwam een einde aan
de situatie, waarbij 's winters een stroo k
van 1200-2500 meter breedte onder water
stond.
Dit water bracht echter geen vruchtbaar
slib met zich mee. De valleigronden verschraalden dan ook steeds meer. Pas na
de ruilverkaveling, die tussen 1946 en
1950 plaats vond, werd een intensiever
gebruik van het grasland mogelijk.
De ruilverkaveling had wel tot gevolg, dat
veel houtwallen en hakhoutbosjes verdwenen.
Voor de ruilverkaveling werd het Binnenveld gekenmerkt door/ halfnatuurlijke
graslanden. Op de plaatsen waar in
vroeger eeuwen het Elzenberkenbroekbos en het Wilgensporkenhoutstruweel
had gestaan, kwam nu het "blauwgras"
voor met veel zeggen. Het Binnenveld
kreeg faam door zijn zegge- en biessoorten. Op enkele vierkante meters kwamen

Bosje aan de Dijkgraaf. Een van de laatste overblijfselen uit de tijd, dat dit soort bosjes werd
geplant om als hakhout geëxploiteerd te worden .
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-30 tot 60 soorten hoge planten voor. Van
dat alles resteren nog slechts twee reservaatjes (De Hel bij Veenendaal en een
klein stukje van de Bennekomse Meent).
Na de ruilverkaveling valt alleen in de
wegbermen en langs de stegen nog iets
terug te vinden van de oorspronkelijke
vegetatie. Toch is het heel goed mogelijk, als men dat wil, hier weer een zeer
rijke en gevarieerde vegetatie te laten
ontstaan. Daarvoor is echter wel het behoud van hoge grondwaterstanden nodig.
Na de ruilverkaveling bleef het Binnenveld
een belangrijk broedgebied voor weidevogels. De absolute broeddichtheid nam
zelfs toe.
Wel verdwenen sommige soorten.
Het Binnenveld heeft nog altijd een belangrijke funktie als pleister- en foura-

geerplaats voor trekvogels en wintergasten. Verder is het een belangrijk jacht- en
rustgebied voor roofvogels, waaronder
met name de buizerd. Het Binnenveld
ontleent zijn belangrijkheid vooral aan
het feit, dat hier nooit een groot aantal
wegen is aangelegd. Daardoor bleef het
een belangrijk rustgebied.
GEVOLGEN WONINGBOUW
Woonbebouwing of aanleg verkeerswegen werkt nadelig op de vogelstand.
Een onderzoek in de Zaanstreek wees
uit, dat de vogels een gebied van 400 tot
500 meter van de woonbebouwing mijden
als broedplaats. Een ander onderzoek
naar de beïnvloeding van weidevogels
door wegen kwam tot nog grotere afstanden.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Honden zijn al gauw zindelijk
Sommige mensen leren 't nooit
In Wageningen wonen een paar duizend honden.
En die zijn bijna allemaal zindelijk.
Waarom is 't dan zo smerig op straat?
Omdat lang niet alle bazen weten hoe ze hun hond
moeten uitlaten.
Is dat dan zo moeilijk?
Niks hoor. Maar 't is wèl even een weet.

In de goot met die hoop
Wat moet, dat moet.
Maar 't kan echt niet overal. Niet op een speelterrein.
Niet op grasveldjes of in plantsoenen. Niet op voetpaden.
Ook niet in wandelstraten of promenades.
Waar dan wèl?
In de goot, langs de stoeprand.

Wageningen is uw stad
Maak er geen beestenboel van
Wat is precies de beste manier?
U neemt uw hond kort aan de lijn en brengt 'm direct
naar de plek waar het mag.
Daar laat u de lijn vieren tot hij z'n draai gevonden heeft.
Elke dag op dezelfde tijd . Op dezelfde plek.
Geen hond die daar bezwaar tegen maakt.
(met toestemming overgenomen
van de gemeente Den Haag)

........................... t••····························
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"De Hel" bij Veenendaal. Een van de weinige plekken in het Binnenveld waar de tijd stil is
blijven staan. "De Hel" is nu een natuurreservaat.
/

Uit het onderzoek naar de verspreiding
van buizerden in het Binnenveld bleek,
dat de invloed van de woonbebouwing
hier tot 800 à 900 meter strekt.
Om de nadelige gevolgen van NoordWest Wageningen op te vangen willen
de adviseurs, dat er, zoals eerder werd
geschreven, een bufferzone komt. Daarnaast menen zij dat de waterbeheersing
binnen het plangebied van Noord-West
Wageningen, zoveel mogelijk aangepast
dient te worden aan de bestaande trapsgewijze afwatering. Van de afwatering
mogen geen nadelige invloeden ontstaan,
zoals bijvoorbeeld verlaging van het
grondwaterpeil in het gebied ten westen
van het toekomstige woongebied.
De bufferzone is, zo menen de adviseurs,
niet compleet zonder graslanden die regelmatig overstroomd worden. Deze graslanden kunnen een soort boezemfunctie
vervullen, wanneer hoge waterstanden
afvloeiïng van het overtollige water bemoeilijken.
Die overstromingen brengen een belangrijk voordeel met zich mee. Het schrale
grasland, waardoor het Binnenland voor
de ruilverkaveling zo beroemd was, kan
zich misschien weer herstellen.

De boerderijen, die in het plangebied liggen, zouden moeten blijven bestaan, menen de gemeentelijke adviseurs. De bouw
van Noord-West Wageningen zou niet tot
gevolg mogen hebben, dat boerderijen
naar het nu nog open Binnenveld verplaatst worden. Die boerderijen zouden
in ieder geval als gebouw kunnen blijven
bestaan. Uitoefening van het bedrijf in
een toekomstige woonwijk is misschien
mogelijk.
Verder willen de adviseurs voorkomen,
dat boerderijen bij de stadsuitbreiding
zoveel grond zouden moeten afstaan, dat
die bedrijven niet meer rendabel zijn. Bij
de vaststelling van de grootte van NoordWest Wageningen moet daarom rekening gehouden worden met de eigendomsgrenzen in dit gebied.
De adviseurs staat duidelijk voor ogen,
dat Noord-West Wageningen een verstoring betekent voor het Binnenveld als
rustgebied.
Er zal voor gewaakt dienen te worden,
dat er geen druk bereden (sluip)routes
in het Binnenveld ontstaan. De rest van
het Binnenveld mag alleen dienen als
recreatiegebied voor bijvoorbeeld wandelaars of fietsers.
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II

De oorspronkelijke bovengrond moet
blijven, zo concluderen zij.
Waar dat niet mogelijk is moet de bovenlaag weggehaald worden en zo lang
maar ergens worden opgeslagen. Later
kan die grond dan weer gebruikt worden
bij de inrichting van tuinen en plantsoenen.
CIVIEL TECHNISCH ONDERZOEK

De beheersing van de grondwaterstand
zal nog de nodige moeilijkheden met zich
meebrengen. In het najaar en de winter
staat het grondwater soms zelfs tot vlak
onder het maaiveld, terwijl diezelfde
grondwaterstand in de zomer daalt tot
0,80-1,50 meter onder het maaiveld.
Om een goede ontwatering mogelijk te
maken vinden de adviseurs aanleg van
waterpartijen en openbaar groen in het
laaggelegen terrein in het westen van het
gebied langs de Slagsteeg noodzakelijk.
Voor de ontwatering van dit gebied zijn
twee mogelijkheden:
De eerste bestaat uit het ophogen van
de laagste terreingedeelten, waardoor het
water altijd kan afvloeien. Een methode
die bijzonder kostbaar is vanwege de ophogingen die er plaats moeten vinden.
De andere mogelijkheid betekent het accepteren van het feit, dat lozing wel eens
niet mogelijk is, omdat de waterstanden
te hoog zijn. Mocht die omstandigheid
zich echter voordoen, dan kan toch wel
door middel van bemaling het water afgevoerd worden . Deze methode heeft het
voordeel, dat er maar weinig terreinen
hoeven te worden opgehoogd .
De ondergrond is niet zo best in Noord-West.
Heipalen van 10-14 meter zijn nodig voor de
woningbouw.

Laat bestaande boerderijen straks deel uitmaken van de toekomstige bebouwing in Noord·
West, zo luidt de raad van de gemeentelijke fldviseurs.
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DRAINERING
Om te zorgen, dat het water snel afgevoerd kan worden, is het noodzakelijk om
rondom de huizenblokken draineringssystemen aan te leggen. Die drainage
moet klachten over de hoge grondwaterstanden in dit gebied voorkomen.

RIOLERINGSSTELSEL
Een keuze tussen een gemengd of een
gescheiden rioleringsstelsel is in dit stadium nog niet nodig, zo menen de adviseurs.
Het rioolstelsel van Wageningen biedt
genoeg capaciteit om de riolering van
Noord-West Wageningen daarop aan te
sluiten.
Het rioolstelsel in Noord-West ligt lager
dan de rest van de Wageningse riolering.
Een opvoergemaal is dan ook noodzakelijk.

HEIEN
Huizen bouwen in Noord-West Wagenin-

Rapporten

gen is geen eenvoudige zaak.
De ondergrond is slap. Onder het maaiveld ligt tot een diepte van ongeveer 1,50
meter een bovenlaag, die weinig weerstand biedt.
Onder deze laag bevindt zich een zandlaag van 2-4 meter. Maar deze zandlaag,
die afgewisseld wordt met klei- of veenlaagjes, geeft niet voldoende weerstand. ·
Na een slappe laag van nog eens 1-2,5
meter komt een tweede zandpakket Dit
is helaas niet dik genoeg. Onder het
tweede zandpakket volgt dan weer 2
meter slappe grond, waarna dan eindelijk de draagkrachtige laag opduikt waarop gebouwd zou kunnen worden.
Maar dan is de boortop ondertussen wel
op een diepte van 10-14 meter onder het
maaiveld aangeland.
Deze ondergrond maakt twee wijzen van
fundering mogelijk.
De eerste is het heien van palen met een
lengte van 10-14 meter.
De tweede is die van fundering op staal
onder toepassing van grondverbetering.
De adviseurs kunnen nog niet aangeven
aan welke methode de voorkeur moet
worden gegeven. Daarvoor is een meer
gedetailleerd grondonderzoek nodig.

noord-we~

wageningen verkrijgbaar.
De rapporten over Wageningen Noord-West zijn voor de
belangstellende burger verkrijgbaar. Daarvoor moet wel
betaald worden.
leder rapport kost f 4,-.
Tot nu toe verschenen er drie rapporten:
• Eerste Verkenning van de Randvoorwaarden (Fase A)
• Civieltechnisch Vooronderzoek (Fase B 1)
• Landschapsonderzoek (Fase B 2)
Wie één, twee of alle drie rapporten wenst te ontvangen kan daarover
contact opnemen met de voorlichtingsambtenaar, telefoon 19101,
toestel 244.
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Bestemmingsplan
Bovenbuurt 1976
UITBREIDING WONINGEN
Onder bepaalde voorwaarden mogen de bewoners van de Bovenbuurt hun woningen
uitbreiden. Een bepaling die met name geldt voor de bewoners van de omgeving
Zeemanstraat en Asserpark. Dit is het gevolg van het nieuwe bestemmingsplan Bovenbuurt, dat op 15 november 1976 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Op
4 mei 1977 volgde goedkeuring door gedeputeerde staten.
De woningen in dit deel van Wageningen zijn aan de kleine kant. Dat bleek uit het
aantal bouwaanvragen. De bewoners wilden graag iets meer van hun woning maken. Een deel van die bouwaanvragen kon echter niet worden ingewilligd, omdat het
oude bestemmingsplan Bovenbuurt niet de gewenste ruimte gaf. Daardoor was het
vaak niet mogelijk toestemming te verlenen voor de aanbouw aan de bestaande
woningen of het plaatsen van een bijgebouwtje.

Toen het nieuwe bestemmingsplan Bovenbuurt op stapel stond werd besloten
deze zaak zo goed mogelijk te regelen.
Al eerder had het college van burgemeester en wethouders getracht iets te
doen voor de mensen in deze buurt.
Het vroeg gedeputeerde staten van de
provincie Gelderland om al vast toestemming te verlenen voor een nieuwe regeling, die dan later in het nog te maken
bestemmingsplan zou worden opgenomen. Gedeputeerde staten gingen daarmee niet akkoord en dus was het wachten
op de vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad en de goedkeuring daarvan door gedeputeerde staten. Vooral in de omgeving van de Zeemanstraat en het Asserpark waren de problemen het grootst. De woningen liggen
hier op korte afstand van elkaar. Om
zonder meer uitbreidingen van deze woningen toe te staan leek geen goede
zaak. Immers, die uitbreidingen zouden
van huis tot huis kunnen verschillen en,
zo meenden burgemeester en wethouders, dat is stedebouwkundig niet verantwoord.
In het nieuwe bestemmingsplan is daarom een bepaling opgenomen, waarin
staat dat uitbreiding alleen mag plaats
vinden aan de achterkant van de woningen.
Het betreft hier met name de eengezinswoningen, die rond 1960 gebouwd werden. Deze woningen liggen aan de volgende straten: Van 't Hoffstraat, Zeemanstraat, Eykmanstraat, Van der Waalsstraat, Kamerlingh Onnesstraat en het
Asserpark.

let op de verdieping. De woonkamers
met een diepte van 6.20 m tot 6.40 m zijn
aan de bescheiden kant. De keukens zijn
niet te gebruiken als eetgelegenheid. Uit
de bouwaanvragen bleek, dat de behoefte aan verruiming vooral bestond aan de
achterkant. Uit de verschillende mogelijkheden is er tenslotte door het college
van burgemeester en wethouders één gekozen, die nu ook in het bestemmingsplan is vastgelegd. Hierbij is uitgangspunt
een evenwijdige uitbreiding aan de achtergevel over een diepte van 3.00 meter,
die aansluit bij de woonkamer, de keuken
of beide. Wie behalve de woonkamer
ook de slaapkamers op de verdieping
wenst uit te breiden, kan dat ook doen.
Vindt de aanbouw alleen plaats ten behoeve van de woonkamer of de keuken,
dan zal, omdat meestal een balkon aanwezig is, dit met een plat dak moeten
worden afgedekt. Vindt de aanbouw
plaats voor zowel woonkamer als verdieping, dan kan de kap doorgetrokken
worden.
Voor de overige eengezinswoningen aan
de Dolderstraat, Diedenweg, Oude Bennekomseweg, Churchillweg, Geertjesweg is geen uniforme regeling getroffen
voor de aanbouw aan de woning. Ook
hier zijn echter de mogelijkheden voor
zowel aanbouw als plaatsing van bijgebouwen verruimd.

BIJGEBOUWEN

Voorzover het bestemmingsplan dit toelaat, mogen er bijgebouwen geplaatst
worden. Over de plaats waar dit bijgebouw mag staan en de grootte zijn in het
Bij deze woningen doen de problemen
bestemmingplan uitvoerige bepalingen
zich vooral voor bij de plaatsing van wasopgenomen. De bepalingen waaraan zoautomaten. Hiervoor is in de keuken en
wel uitbreiding als plaatsing van bijgebadkamer eigenlijk geen plaats. Ook ontbreekt in deze woningen een tweede toi->- bouwen moeten voldoen staan in het be-
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stemmingsplan Bovenbuurt 1976. Voor
belangstellenden ligt dit plan ter inzage
op de gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening, waar men graag tekst en
uitleg zal geven aan de "vragende" burger.

NIEUW VERENIGINGSRECHT

Sinds 26 juli 1976 geldt er een nieuw verenigingsrecht. Dit betekent, dat voortaan
iedere vereniging rechtspersoonlijkheid
bezit. Tot nu toe kon een vereniging
slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen
als de vereniging door de wet of door de
Kroon was erkend. Die erkenning door
de Kroon of door de wet is nu vervallen.
Alle veremgmgen bezitten voortaan
rechtspersoonlijkheid, maar de wet maakt
twee onderscheidingen:
- volledige rechtsbevoegdheid
Een vereniging die bij notariële akte
is opgericht, of waarvan de statuten
later in een notariële akte zijn opgenomen heeft automatisch volledige
rechtsbevoegdheid. Als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
de statuten wil wijzigen, moet ook
weer een notariële akte worden opgemaakt.
- beperkte rechtsbevoegdheid
Verenigingen die zonder notariële akte worden opgericht, maar bijvoorbeeld mondeling of bij een onderhandse akte, bezitten een beperkte
rechtsbevoegdheid. Zij kunnen geen
registergoederen (bijvoorbeeld onroerende goederen) kopen. De vereniging kan ook geen erfgenaam zijn,
maar zij kan wel een legaat aanvaarden.
In tegenstelling tot de verenigingen
met volledige rechtsbevoegdheid is
een bestuurslid dat een rechtshandeling verricht (bijvoorbeeld koopt, verkoopt of een andere overeenkomst
sluit) hoofdelijk aansprakelijk naast
de vereniging.

VERENIGINGENREGISTER

De verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid moeten ingeschreven worden in het verenigingenregister. Dit register bestaat bij elke Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wageningen ressorteert onder de Kamer van Koophandel
··'voor Midden-Gelderland, Nieuwe Plein
16, Arnhem, tel. 085-455941.
Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die zich niet in laten schrijven
lopen daarmee wel risico's. De bestuurder van de vereniging is dan naast de
vereniging aansprakelijk.

In dit verenigingenregister dienen de namen te worden ingeschreven van de bestuursleden die volgens de statuten bevoegd zijn namens de vereniging op te
treden.
Bij een wisseling van bestuur of bij verandering van de statuten moeten deze
nieuwe gegevens ook in het verenigingenregister worden ingeschreven. De verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen zich in het verenigingenregister laten inschrijven. Voordeel daarvan: wie bevoegd voor de vereniging optreedt kan dan pas worden aangesproken
voorzover de tegenpartij aannemelijk kan
maken dat de vereniging niet aan haar
verplichtingen zal voldoen.

Bestaande verenigingen

De vereniging die op 25 juli 1976 een erkende vereniging is, wordt bij de nieuwe
wetgeving gelijkgesteld met een vereniging die is opgericht bij notariële akte.
Zij blijft dus verder een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid. Voor een
eventuele wijziging van de statuten is
voortaan natuurlijk een notariële akte
nodig.

Verenigingen opgericht vóór 1885

Dit zijn verenigingen die al bestonden
vóór de Wet vereniging en vergadering
/
van 1885.
Zo'n vereniging blijft ook onder de nieuwe wetgeving volledig rechtsbevoegd, als
de statuten al waren opgenomen in één
of meer notariële akten. De vereniging
moet zorgen voor aanpassing van de statuten bij notariële akte en voor inschrijving in het verenigingenregister.
Die inschrijving is mogelijk tot 26 juli 1979.

Overige verenigingen

Verenigingen die op 25 juli 1979 geen
rechtspersoon zijn, worden op 26 juli
rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid. Zijn de statuten van zo'n vereniging in het verleden in een of meer
notariële akten opgenomen, dan wordt
zo'n vereniging met ingang van 26 juli
1979 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij is dan verplicht binnen
drie jaar de statuten bij notariële akte
aan te passen en de inschrijving in het
verenigingenregister te verzorgen.

Stemrecht

In de nieuwe wet zijn regels opgenomen
over de organisatie van de vereniging.
Van een aantal van die regels mag niet
afgeweken worden.
Enkele belangrijke onderdelen:
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Veel van de nieuwe bepalingen hebben
tot doel de uiteindelijke zeggenschap in
de vereniging bij de leden te leggen.
Elk lid moet voortaan deel kunnen nemen
aan de stemmingen op de algemene
vergaderingen. Zo hebben alle leden in
beginsel toegang tot de algemene vergadering en kunnen zij daar stemrecht
uitoefenen.
Is de constructie gevolgd, dat de algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden bijvoorbeeld van afdelingen
van de vereniging - dan moeten die afgevaardigden door en uit de leden van
de plaatsel ijke afdeling worden gekozen.
De wet is hierin erg duidelijk. Veren igingen kunnen de statuten op dit punt
niet wijzigen. Verder moet de meerderheid van de bestuursleden door de leden
worden benoemd. Ook is voor statutenwijziging een besluit van de algemene

vergadering nodig .
Een andere belangrijke bepaling is, dat
alle verenigingen voortaan verplicht zijn
een boekhouding te voeren en binnen
zes maanden na afloop van ieder boekjaar een balans en een staat van baten
en lasten te maken.
De verenigingen hebben tot 26 juli 1979
de tijd om hun statuten aan te passen.
Het is verstandig zich hierbij te laten adviseren.

Kosten

Inschrijving in het verenig ingen reg ister
kost f 50,-. Het betreft hier geen eenmalige betaling. leder jaar moet dit bedrag opnieuw betaald worden.
Opgave van bestuurswijzigingen daarentegen is gratis.

PAS65
Sinds 1 december 1975 is in Nederland
de "PAS 65" ingevoerd. Met deze pas is
het mogelijk op een groot aantal voorzieningen reductie te krijgen. Om er eens
een paar te noemen: reizen per tram of
bus is met PAS 65 een stuk goedkoper,
de meeste musea geven reductie op de
toegangsprijs en zo zijn er nog vele mogelijkheden.
Met de invoering van PAS 65 is aan 65
plussers de mogelijkheid gegeven er meer
bij te zijn, meer mee te kunnen doen aan
allerlei zaken die zich in Nederland in de
vrije tijdssfeer voordoen .
Deze PAS heeft, zo is al gebleken, heel
wat drempels in onze samenleving voor
de oudere mens verlaagd.
Voor wie

Alle Nederlanders van 65 jaar en ouder
kunnen aanspraak maken op een PAS 65.
Voorwaarde is, dat zij ingeschreven staan
in een Nederlands bevolkingsregister.
Is de echtgenoot of echtgenote nog geen
65, dan kan hij of zij toch wel een PAS
65 krijgen, mits de huwelijkspartner tenminste 60 jaar is.
Waar

PAS 65 wordt uitgegeven door de afdeling bevolking van de gemeente Wageningen, Niemeijerstraat 1, tel. 19101.
Openingsuren : 9.00-12.00 uur. Daarbij
moet u wel in het oog houden, dat u de
PAS 65 alleen kunt krijgen in die gemeente waarin u staat ingeschreven in
het bevolkingsregister.
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Voor het verkrijgen van PAS 65 is een
goedgelijkende pasfoto nodig. U moet
persoonlijk voor PAS 65 naar de afdeling
bevolking, Niemeijerstraat 1, want u moet
uw handtekening op de PAS plaatsen.
PAS 65 hoeft niet jaarlijks vernieuwd te
worden. Zij blijft altijd geldig . De uitreikingskasten zijn f 6,50.
Legitimatiebewijs

De PAS 65 wordt door veel instellingen
als legitimatiebewijs erkend. Pas 65 houders kunnen zich dan ook legitimeren bij
de P.T.T. en de banken in Nederland behalve in die gevallen wanneer een door
die instelling uitgegeven documentatiebewijs vereist is, bijvoorbeeld giropas of
bank-betaalpas.
PLAATSELIJKE VOORZIENINGEN
Half geld tram of bus

Voor Centraal Nederland gelden de vo lgende reducties :
- Op de interlokale lijnen kosten enkele reizen en retourreizen de halve
prijs. Hiervan zijn uitgezonderd de
stadsdiensten binnen de gemeenten
Ede en Hilversum. 10-Rittenkaarten en
maandabonnementen komen niet voor
een gereduceerd tarief in aanmerking.
- In de gemeenten Ede en Hilversum
met hun speciale stadsdiensttarieven
wordt uitsluitend reductie verleend op
10 rittenkaarten kort- en lang traject.
10-Rittenkaarten met een gereduceerd
tarief zijn op vertoon van een PAS 65

Sportfondsenbad Rustenburg

Rustenburg 10, tel. 13768.
Houders van een PAS 65 kunnen voortaan voor minder geld gebruik maken
van het Sportfondsenbad.
Het Sportfondsenbad verleent de volgende reducties:
- f 30,- op een jaarkaart
- f 12,50 op een seizoenkaart;
- f 6,- op een knipkaart.

Schouwburg Junushoff

Pas 65 betekent ook reductie voor de programma's van "Uit-is-in" in schouwburg "Junushoff".

-

uitsluitend verkrijgbaar bij het buspersoneel.
Enkele reizen en maandabonnementen komen niet voor reductie in aanmerking.
Zowel op de interlokale lijnen als op
stadsdiensten in de gemeenten Ede
en Hilversum is een Streekdagabonnement verkrijgbaar, geldig op alle
lijnen van Centraal Nederland en fa.
Ten sen.

Volksuniversiteit Wageningen

Plantsoen 3, tel. 12061.
Houders van een PAS 65 hebben voor de
"Uit-is-in" voorstelingen recht op een
korting van 50% op alle toegangsprijzen.
Er wordt bij de plaatsverdeling geen verschil gemaakt tussen gewone toegangsbewijzen of gereduceerde toegangsbewijzen voor houders van PAS 65 of houders van een CJP. De plaatstoewijzing
vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
Geen reductie wordt verleend op de toegangsprijzen voor concerten door Het
Gelders Orkest.
Het "Uit-is-in" programma is verkrijgbaar
bij schouwburg "Junushoff" en op het
gemeentehuis, afd. culturele zaken, tel.
19101, toestel 241.
Meer gegevens zijn te vinden in het regelmatig verschijnende vouwblad "VADAGENDA". Dit blad is voor u tijdens het
schouwburgseizoen neefgelegd in "Junushoff" en in allerlei Wageningse winkels.

Vereniging voor kamermuziek
Wageningen

Het lidmaatschap kost f 35,-. Houders
van PAS 65 betalen f 20,-. Aanmelding
bij de ledenadministratie, postbus 129,
Wageningen.

Secretariaat: Bowlespark 19, tel. 12298.
Openbare bibliotheek en discotheek

Cursusadministratie: Englaan 4, tel.15114.
De Volksuniversiteit Wageningen verleent
90% reductie op het lidmaatschap. De
kosten voor een PAS 65 houder bedragen
daarmee f 1, - per jaar.
Leden van Volksuniversiteit kunnen zich
opgeven voor een of meer van de talloze
cursussen die deze instelling in het winterhalfjaar pleegt te geven. Cursussen
die variëren van het koek-verguldavondje, yoga, vogelexcursie, talen, dramatische expressie tot banketbakken.
Hiermee is slechts een greep gedaan uit
het gehele cursuspakket. Voor verdere
informatie kunt u zich wenden tot de
hierbovengenoemde adressen. Op de
cursusgelden wordt geen reductie gegeven.

Stadsbrink 34, tel. 13353.
Het lidmaatschap voor houders van PAS
65 bedraagt f 5,- per jaar.

BIJDRAGE GEMEENTE

De kortingen voor houders van PAS 95
zijn in de meeste gevallen mogelijk door
een gemeentelijk subsidie. Sommige
instellingen of organisaties die reductie
verlenen kunnen bij de gemeente Wageningen de gereduceerde bedragen in rekening brengen. Voor hen betekent deze
nieuwe regeling dus geen verlies van inkomsten .
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LANDELIJKE VOORZIENINGEN

Grenswisselkantoren

Openbaar Vervoer
Behalve de al eerder vermelde regeling
die door de busonderneming Centraal
Nederland is getroffen, geldt in het algemeen dat op het reizen per tram, bus
of metro, het zogenaamde lokale streekvervoer in heel Nederland, een reductie
van ± 50 % gegeven wordt.
De reductie op de stadslijn wordt in de
meeste gevallen alleen gegeven op de
plaatselijk geldende meerrittenkaarten.
De Nationale 4-ritten kaart à f 1,30, geldig op alle stadslijnen is verkrijgbaar op
de N.S. stations.
Bij stadsvervoer krijgt u geen PAS 65
reductie op enkele reis- en retourbiljetten
die u bij de chauffeur/conducteur koopt.
Tijdens spitsuren in Den Haag, Nijmegen,
Rotterdam en Utrecht geldt geen PAS 65
reductie.
De Nederlandse Spoorwegen geven geen
reductie op vertoon van PAS 65.
De spoorwegen hebben hun eigen
reductieregel ing.

De zestig stations- en grensvestigingen
van de Grenswisselkantoren berekenen
PAS-houders sinds 15 mei 1976 niet langer de gebruikelijke extra kosten bij de
aan- en verkoop van vreemd geld. Dat
geldt zowel voor bankpapier als voor
muntgeld. De houders van PAS 65 hoeven dus voortaan niet meer bij alle financiële instellingen gebruikelijke "provisiekosten" (b ij de Grenswisselkantoren maximaal f 1,50) te betalen.

Musea

Alle 24 Rijksmusea en de meeste van de
ruim 400 andere musea in Nederland
hebben toegezegd een belangrijke korting te verlenen op de entreeprijzen.
Stijldansen

De dansleraren, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Dansleraren en de
Nederlandse Vereniging van Dansleraren,
die speciale lessen organiseren voor bejaarden, bieden houders van de PAS 65
sterk gereduceerde tarieven aan.

Openbaar Kunstbezit

De Stichting Openbaar Kunstbezit verleent houders van PAS 65 reductie op het
jaarabonnement. Een jaarabonnement
kost normaal f 24,-.
Een PAS 65 houder betaalt f 20,-. In
1977 worden deze bedragen respectievelijk f 28,- en f 24,-. Dit bedrag kan gestort worden op postgiro 1665, Openbaar
Kunstbezit Amsterdam onder vermelding
van het PAS 65 nummer. U ontvangt
daarvoor een 200 bladzijden dikke uitgave met daarin opgenomen veertig kleurenreproducties en ver over de honderd
zwart/wit afbeeldingen, behorende teksten en een linnen bewaarband.
Openbaar Kunstbezit biedt haar leden
daarnaast o.a. gratis een museumkaart,
die op haar beurt gratis of met reductie
toegang geeft tot meer dan 100 musea in
Nederland en Vlaanderen.
Tenslotte organiseert Openbaar Kunstbezit speciale weekendreizen naar Belgische (kunst)steden zoals Brugge en
Brussel.

Verlening woonvergunning
Het ministerie van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening heeft positief gereageerd op het verzoek van het college
van burgemeester en wethouders van
Wageningen de Woonruimtewet-beschikking 1974 per 1 april 1977 te wijzigen.
Tot nu toe geldt dat voor het in gebruik
geven of nemen van een zelfstandige
woongelegenheid met een "kale" koopprijs beneden de f 160.000,_..: een woonvergunning vereist is.
Die woonvergunning is ook vereist voor
woningen met een kale maandelijkse
huurprijs beneden de f 470,-.
._
Dat blijft onveranderd.
16

ECONOMISCHE GEBONDENHEID

Bij de beoordeling van de afgifte van
een woonvergunning mag het Wageningse college van burgemeester en wethouders de eis van economische gebondenheid hanteren. Die eis van economische gebondenheid mag nooit gehanteerd worden ten aanzien van degenen
die niet of niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Hiertoe worden bijvoorbeeld in ieder geval gerekend gepensioneerden, ernstig invaliden en langdurig
werklozen .
Een woonvergunning is niet nodig wan-

neer de kale koopprijs van de woning
boven de 1 160.000,- ligt. Ook is een
woonvergunning niet nodig wanneer de
kale huur meer dan 1 470,- per maand
bedraagt.
UITZONDERING
Voor één categorie gold een uitzondering.
Zo moest het gemeentebestuur automatisch een woonvergunning afgeven voor
nieuwe woningen waar de eigenaar als
eerste intrekt. De eis van economische
gebondenheid mocht hier niet gesteld
worden.
Ook moest een woonvergunning verleend
worden voor eigen woningen die door de
vorige eigenaar werden bewoond. Ook in
die gevallen was de verlenging van de
woonvergunning automatisme.
Economische gebondenheid was niet
noodzakelijk.

Daaraan is nu per 1 april 1977 een eind
gekomen. Met de wijziging van de Woonruimtebeschikking mag het college van
burgemeester en wethouders de eis van
economische gebondenheid ook hanteren
ten opzichte van deze twee categorieën.
Makelaars met een werkterrein in Wageningen zijn op de hoogte gesteld van
de wijzigingen in de Woonruimtewetbeschikking 1974.
Bij de beslissing over de afgifte van een
woonvergunning mogen burgemeester en
wethouders de vraag stellen of de woning waarvoor vergunning wordt verzocht,
passend is met het oog op de grootte
van het gezin van de aanvrager. Is het
college van mening, dat een woning bijvoorbeeld te groot is in verhouding met
het gezin van de aanvrager, dan mogen
zij een woonvergunning weigeren. Wel
wordt een woonvergunn ing steeds verleend bij lokale of interlokale won ingruil.

Centrum Tarthorst
De bouw van 263 woningen in het centrum van Tarthorst betekent zo ongeveer
de voltooiing van de bouwactiviteiten in
dit gebied.
De eerste woningen komen waarschijnlijk in september gereed, waarna de eerste bewoners hun entree kunnen maken.
Voordat de laatste woning echter betreken kan worden is het al weer september 1978.
Van die 263 woningen zijn er 177 woningen met een eigen tuin en 86 woningen
met een terras/balkon. Bij de bouw is er
zoveel mogelijk rekening mee gehouden,
dat de bewoner van een woning met ter-

ras niet juist in de tuin van zijn benedenbuurman kan kijken. Dit balkon/terras
van 1,50 m bevindt zich juist aan de
andere kant. Alle woningen zijn voorzien
van centrale verwarming, badkamer met
douche en (meestal) een wastafel; aansluiting voor een wasmachine, hang- en
legkasten en een eigen / berging.
De 263 woningen zijn onderverdeeld in
11 types. Uitgangspunt bij de keuze uit
zoveel modellen was, dat er ook plaats
moest zijn voor de alleenstaande tot en
met grote gezinnen met alle variaties die
daartussen liggen.

Het schiet op met de bouw van de 263 woningen in het centrum van Tarthorst.
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WONINGTYPES
Type

Omschrijving

52

A

31

8
81
82

parterreflat, woonkamer, slaapkamer, tuin
eengezinswoning, 4 slaapkamers, woonkamer, tuin
eengezinswoning, 4 slaapkamers, woonkamer, tuin
eengezinswoning, 4 slaapkamers, woonkamer, tuin
bovenwoning, woonkamer, 3 slaapkamers, balkon
maisonette, woonkamer, 3 slaapkamers, tuin
bovenwoning, woonkamer, slaapkamer, balkon
flat, woonkamer, 2 slaapkamers, balkon
overbouwde eengezinswoningen, woonkamer, 2 slaapkamers,
balkon
eengezinswoning, woonkamer, 2 slaapkamers, tuin
eengezinswoning, woonkamer, 2 slaapkamers, tuin

Aantal

2
17
52
17

c

17
28

D
F
E
H

15
15

K
K1
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Er zijn 47 zogenaamde eengezinswoningen (woningen in een rij) . De andere eengezinswoningen komen voor in
de zogenaamde gestapelde bouw. Dat
wil zeggen: in woonlagen boven elkaar.

Over de huren van deze woningen valt
thans nog niets te zeggen. De toewijzing
van de woningen verloopt via het huisvestingsbureau van de gemeente Wageningen.

Akeleihof
Op de hoek Churchillweg!Van Uvenweg
verrijst in opdracht van de Woningstichting Wageningen de Akeleihof. Een complex van 60 bejaardenwoningen, waarvoor
zo is gebleken veel belangstelling bestaat.
De Akeleihof is geen bejaardentehuis of
verzorgingstehuis. Het gebouw is bestemd
voor zelfstandige bewoning door bejaarden. Wel is er een aantal voorzieningen
getroffen die afgestemd zijn op bewoning
door bejaarden.
Zo bevindt er zich een lift in het gebouw
en is er in elke slaapkamer een alarmbel.
Ook zijn er gemeenschapsruimten.
Het gebouw bestaat uit drie woonlagen.
Elke woonlaag telt 20 woningen. Een
woning bestaat uit: hal, woonkamer,
slaapkamer, keuken, ruimte voor douche,
toilet en wastafel, bergruimte met mogelijkheid aansluiting van wasmachine. Deze
bergruimte kan ook gebruikt worden als

logeerkamer. Tenslotte heeft elke woning
een zogenaamde buitenkamer. Een combinatie tussen balkon en buitenvertrek.
De oppervlakte van de woonkamer bedraagt 7,45 x 3,05 meter, de slaapkamer:
2,93 x 5,09 meter. De afscheiding tussen
woonkamer en keuken bestaat uit een
dampscherm, terwijl de slaapkamer van
de woonkamer gescheiden is door middel van een vouwwand.
De woning telt drie legkasten van 40 x
90 cm, één legkast van 40 x 90 cm, een
hangkast van 60 x 90 cm en een werkkast van 60 x 90 cm.
De eerste woningen kunnen waarschijnlijk eind september opgeleverd worden.
Toewijzing van de woningen geschiedt
via het bureau huisvesting van de gemeente Wageningen. Over de huurprijs
valt op dit ogenblik nog niets te zeggen.
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Gedetailleerde plattegrond van woning in de Akeleihot. In totaal komen er 60 van deze
woningen.
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