PERSBERICHT
Groep Wageningse burgers wil een
biobased klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen
De Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen presenteert vandaag haar plannen voor de ontwikkeling van een
biobased klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen. Het doel van de plannen is de realisatie van een wijk
in particulier opdrachtgeverschap dat als visitekaartje kan fungeren voor Wageningen als groene
kennisstad. De plannen zijn vandaag opgestuurd naar het College van B&W van Wageningen met het
verzoek om de uitgangspunten voor deze groene klimaatneutrale wijk in overleg met de initiatiefgroep
nader uit te werken en vast te leggen in een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.
Waarom dit initiatief?
Een ecowijk zal voorzien in de vraag naar milieuvriendelijke woningen in Wageningen. “Wageningen is
een groene kennisstad. Maar ondanks die groene uitstraling hebben Wageningers nog steeds niet de
mogelijkheid om in een milieuvriendelijke wijk te wonen. In veel andere steden bestaat deze
mogelijkheid al wel”, aldus Lenny Putman, een van de leden van Initiatiefgroep en milieusocioloog
gespecialiseerd in duurzaam wonen. De Initiatiefgroep wil met dit plan een klimaatneutrale ecowijk
realiseren en sluit daarmee aan op de ambities van de gemeente Wageningen voor een
klimaatneutraal Wageningen in 2030.
Wat maakt deze ecowijk bijzonder?
De Dreijen is een bijzonder terrein vanwege het groene karakter, de historie van het gebied en de
aanwezigheid van een aantal cultuurhistorisch waardevolle plekken en gebouwen. Dat vraagt om een
aanpak die recht doet aan het bijzondere karakter van dit gebied. De ontwikkeling van een groene
klimaatneutrale ecowijk lijkt daarvoor zeer geschikt. De Initiatiefgroep wil bij de ontwikkeling van de
wijk nauw samenwerken met experts van Wageningen UR en andere Wageningse bedrijven en
organisaties die innovaties ontwikkelen voor duurzaam wonen. De wijk kan dienen als proeftuin en
visitekaartje voor deze groene Wageningse innovaties. “Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het
gebruik van biobased agromaterialen, zoals toegepast in de vier Agrodôme woningen aan de
Veerstraat. Deze woningen zijn een goed voorbeeld van toepassing van innovatieve Wageningse
kennis”, aldus Johan Feenstra, secretaris van de Initiatiefgroep. “Biobased materialen zijn natuurlijke,
groene materialen die ook weer natuurlijk afbreekbaar en hernieuwbaar zijn. Dit past zeer goed in een
ecowijk.”
Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit ca. 15 potentieel toekomstige bewoners en andere
geïnteresseerde Wageningers. De initiatiefgroep wil deelplannen van de Dreijen ontwikkelen in
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). “Hierdoor zal de wijk beter aansluiten bij de wensen
van de bewoners wat de duurzaamheid van de wijk ten goede zal komen. Daarnaast kan hierdoor
vaak goedkoper gebouwd worden”, aldus Feenstra. CPO past tevens bij het meer consument gericht
bouwen zoals sterk gepropageerd door diverse overheden (zoals VROM en de Provincie Gelderland).
Belangstellenden die lid willen worden van de Initiatiefgroep kunnen contact opnemen met Johan
Feenstra (Johan.Feenstra@zonnet.nl ; Tel: 0317 417653)
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