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Zeer geachte prof. Fresco, 
 
Duurzaamheid en dialoog met de samenleving zijn cruciale elementen in de strategische visie 
en onderzoeksprogramma’s van Wageningen University & Research en dragen in grote mate 
bij aan de wereldwijde faam van uw instituut. Wageningen Goed op Weg, een coalitie van 
verschillende maatschappelijke groepen, die zich zorgen maken over de plannen van de 
provincie Gelderland voor het aanleggen van de “Campusroute”, ziet een uitgelezen 
mogelijkheid uw missie in de praktijk te brengen door het openbreken van de discussie 
rondom de Campusroute. De start van het nieuwe academisch jaar is een goede gelegenheid 
deze discussie te sturen richting meer duurzame oplossingen in plaats van de ouderwetse 
oplossing ‘meer asfalt’ voor de bereikbaarheid van de Campus en de Food Valley.   
 
De Campusroute staat haaks op duurzaamheid en dialoog met de samenleving. Het 
zoekgebied voor de voorgestelde Campusroute loopt strak langs het beschermde stiltegebied 
Binnenveld, dwars door beschermd open landschap, het minimaal 270 jaar oude Dassenbos 
en broedgebieden van wettelijk beschermde akker- en weidevogels, en dicht langs de 
woonwijk Noordwest. Door aanleg van de Campusroute zullen natuurwaarden voorgoed 
verloren gaan. Samengevat is de Campusroute een grove aantasting van natuur en landschap 
in het Binnenveld en het Dassenbos en van de leefomgeving van de bewoners van Noordwest, 
uw fysieke buren. Niet alleen het welzijn (verkeersonveiligheid door het geplande 
verkeersplein Dijkgraaf/Mondriaanlaan/Nijenoordallee, lichtvervuiling, fijnstof, uitlaatgassen) 
van bewoners van Noordwest wordt bedreigd, de Campusroute zal ook het welzijn aantasten 
van de vele recreanten die gebruik maken van de Dijkgraaf als onderdeel van hun wandel- en 
fietsroute. Moet alles wijken voor meer asfalt? 
 
In uw uitnodiging aan de bewoners van Noordwest voor de viering van uw 100-jarig jubileum 
staat dat ‘Wageningen University & Research hecht aan de goede relatie met u als buren’. Dit 
vraagt dan ook om de discussie rondom de bereikbaarheid van de Campus en van het westelijk 
deel van Wageningen te sturen richting meer duurzame innovatieve oplossingen. 
Verkeersdeskundigen zijn van mening dat meer asfalt niet helpt bij oplossen van 
verkeersproblemen. In het recente rapport ‘Van B naar anders’ van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur (Rii) wordt geconcludeerd dat een omslag in het denken 
noodzakelijk is omdat oplossingen die in het verleden succesvol waren zoals aanleggen en 
verbreden van wegen dat nu niet meer zijn. Er zijn voldoende alternatieve maatregelen 



 

aangedragen om de bereikbaarheid op een duurzame manier te verbeteren zonder het 
landschap en de leefbaarheid blijvend aan te tasten. Een aantal van deze alternatieven hadden 
al lang geleden toegepast kunnen worden. In elk geval moeten ze onderzocht worden alvorens 
te besluiten of de Campusroute noodzakelijk is.  
Wij doen een dringend beroep op U om duurzaamheid en de verbinding met de samenleving 
echt tot zijn recht te laten komen in het zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheid van 
de Campus en westelijk Wageningen. Het ene probleem kan niet opgelost worden door 
andere problemen te creëren. Ook uw partners Friesland Campina en Unilever verankeren 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun toekomststrategieën. Zij 
kunnen niet tegen meer duurzame oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van de 
Campus zijn. Voor de Provincie is duurzame ontwikkeling een speerpunt. WUR is van eminent 
belang voor de Provincie Gelderland. U bent in de unieke positie om Gedeputeerde Staten te 
overtuigen meer duurzame oplossingen te zoeken en zo uw missie gestand te doen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wageningen Goed Op Weg,  
 
 
Peter Spitteler, voorzitter 
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