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Inspreektekst Nieke Bos.
28 jaar geleden hebben mijn man en ik een stuk grond gekocht aan het Dassenbos en in het
verlengde daarvan het stiltegebied. Toen wij ons aan het oriënteren waren op de koop en de bouw
van ons huis is ons door de gemeente toegezegd dat het Dassenbos, wat de leefruimte is van vele
mooie soorten flora en fauna, niet zou verdwijnen. We wonen al jaren met veel plezier en genieten
van ons mooie “plekje” aan de rand van het Dassenbos. Hier hebben mijn man en ik onze kinderen
opgevoed.
Toen in 2000 het idee ontstond om de campus van de WUR te verplaatsten van de Dreijen naar de
andere kant van het Dassenbos, tussen de Mansholtlaan en de Dijkgraaf ,hebben wij weer onderzoek
gedaan. Nogmaals werd ons verzekerd dat de komst van de WUR het Dassenbos en het stiltegebied
niet zou aantasten.
Omdat dit niet het geval zou zijn hebben wij geen bezwaar aangetekend tegen de komst van de WUR;
het zou immers goed zijn voor Wageningen en wij worden nauwelijks aangetast in ons woonplezier.
Dachten wij, naar nu blijkt helaas, onterecht.
Ik werk al 38 jaar als docent in Wageningen en heb hierdoor een groot gedeelte van Wageningen in
de klas gehad; ik betaal mijn belastingen; veroorzaak geen overlast; heb vier maatschappelijk
betrokken kinderen groot gebracht en draag graag bij aan een beter Wageningen.
Toch wordt dit door de Staat, eerst in de vorm van de gemeente en nu door jullie als provincie, keer op
keer aan de kant geschoven alsof het niets is. Mijn levensplezier en dat van mijn buren en
wijkbewoners staat op het spel.
Vanuit de overheid wordt niet eens de moeite genomen om fatsoenlijk en inhoudelijk met ons in
gesprek te gaan. Ideeën worden weggewimpeld en ik als betrokken burger wordt weggezet als een
boze en ontevreden burger die geen verstand van zaken heeft.
Wij hebben als burgers verschillende ideeën aangedragen, die tot in detail zijn uitgewerkt. Wij hebben
onderbouwd aangegeven waarom de provincie van een verkeerde stand van zaken uitgaat.
Voorstanders van de weg beroepen zich op het “algemene belang” van deze campusroute.
Het “algemene belang” van ruim 4200 inwoners van deze wijk, Noordwest telt schijnbaar voor hen niet
mee. Wel het individuele belang van een enkel ondernemer die zijn getallen niet onderbouwd heeft,
daar ze niet stroken met de dagelijkse werkelijkheid.
Ik verwijs hierbij naar het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over investeren
in mobiliteit. Er moet meer aandacht geschonken worden voor de veranderende reisbehoefte, nieuwe
technologieën moeten beter gebruikt worden en er moeten creatieve en vooral duurzame oplossingen
bedacht worden. Er wordt te veel gedacht in traditionele oplossingen terwijl er een cultuuromslag
noodzakelijk is. Niet alleen om bereikbaarheid in de toekomst te garanderen maar vooral ook om
Nederland en Wageningen leefbaar te houden voor de burgers, de mensen die u vertegenwoordigd.
Ik doe een dringend beroep op jullie om je niet blind te staren op datgene wat slechts enkele partijen
die helaas veel macht hebben aan jullie proberen op te dringen. Maar te luisteren naar de burgers,
degene die recht hebben op bescherming van de overheid. Ik vraag u ten einde raad om de plannen
te herzien en het Dassenbos en stiltegebied te behouden zodat wij, bewoners van Wageningen, in
een leefbaar gebied kunnen blijven; op de plek waar wij 28 jaar geleden verliefd op zijn geworden en
waar niet alleen ons gezinsverleden ligt maar ook ons familiaire toekomst als u ons dat gunt.
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