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Betreft: Ontwikkeling Born-Oost
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Elke stad moet kansen hebben om zich te ontwikkelen en elke stad zal daarvoor afwegingen moéten 
maken tussen diverse belangen, maar wat de universiteit nu voornemens is met de Born-Oost, grenst 
aan het onwaarschijnlijke.

U ontvangt deze brief namens de bewoners rondom de Born-Oost.

Na járen van radiostilte en een uitnodiging vorig jaar die even plots werd ingetrokken als dat hij werd 
verstuurd, werden wij begin dit jaar uitgenodigd vooreen informatiebijeenkomst. Vol verwachting en 
nieuwsgierig hebben wij deelgenomen aan die eerste informatieavond.
Het in 2011 vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor de Born Oost met als hoofdkenmerk een 
combinatie van een passend en doordacht werklandschap met „landelijk" wonen bleek vervangen 
door een zeer massaal plan voor de bouw van kantoren, bedrijfsruimten, studentenhuisvesting en 
parkeergarages.
Maar liefst 80.000m2 moet verrijzen op een terrein van zo'n 6 ha. en dat in bouwlagen van minimaal 
3 tot 7 verdiepingen hoog. Een „schaamstrookje van 15 meter breedte" moet een buffer worden 
naar de omliggende woningen en Droevendaal. Deze woongebieden bestaan uit slechts één 
bouwlaag of één bouwlaag met kap.

Op vragen over de verkeersafwikkeling (de Mansholtlaan staat al vol), de economische noodzaak of 
de onderliggende marktrapportage, het doel: 80.000m2 of 2.000 werkplekken (aangezien 80.000m2 
normaliter leidt tot 2.700-4.000 werkplekken; en andersom voor 2.000 werkplekken niet meer dan 
40.000-60.000 m2 nodig is), de hinder van licht en geluid, invloed van de plannen op het niveau van 
het bodemwater en de ecologische verbindingszone bleven antwoorden uit: onderbouwing lijkt er 
niet te zijn of wordt niet met de belanghebbenden gedeeld.
Ook heeft de universiteit niet de heden ten dage voor de hand liggende moeite genomen om ons 
eerst te benaderen om te achterhalen wat onze wensen zijn, om via een echte dialoog tot draagvlak 
bij de omgeving te komen. Tel daar tekeningen bij op die moeiteloos over onze tuinen heen gaan 
(„sorry, het is een schetsje") en u begrijpt dat wij op z'n minst ons vertrouwen in de deskundigheid 
en de intentie van de plannenmakers verloren hebben.

In de twee daaropvolgende bijeenkomsten werd nog wel wat „gerepareerd" (een verdiepinkje 
minder op een van de kleinere gebouwen), maar de onderbouwing bleef mager. Onze suggestie om 
niet te kiezen voor het „uitsmeren" van de bebouwing, maar een „campus-achtige uitstraling" werd 
weliswaar in een visualisatie neergezet, maar ongeveer net zo snel van tafel geveegd: het zou leiden 
tot een stedenbouwkundige disbalans.
Dat is de wereld op z'n kop: het is juist de ambitie van de universiteit die met 80.000 m2 zorgt voor 
disbalans. De gepresenteerde beelden zijn die van een volgepropt terrein, waarbij de dichtheid van 
de bebouwing (de footprint van de gebouwen t.o.v. het terrein) geenszins in evenwicht is met het 
ruimtelijke beeld aan de andere kant van de Mansholtlaan.

Ook de gemeente speelt een eigen rol in deze plannen en heeft twee petten op. Omdat de gemeente 
eigenaar is van de grond net westelijk van het restaurant ,,'t Gesprek" hoort dit ook tot het 
plangebied. Op die locatie is studentenhuisvesting bedacht, en veel: zo'n 250-300 kamers. Ook een 
noodzakelijk iets in onze stad, maar waarom in zo'n flagrant scheve verhouding tot de omgeving? 
Eerder werd ons idee van een „campus-achtige uitstraling" van tafel geveegd vanwege disbalans en
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die disbalans is er hier niet? Waarom niet dergelijke bewoning mixen met de ontwikkeling van het 
gebied? Een mix geeft levendigheid!

Kortom, dit plan is zonder goed overleg met de omwonenden en belanghebbenden tot stand 
gekomen en mist elke onderbouwing. Nergens wordt aangetoond dat 80.000 m2 op deze plek in 
Wageningen nodig zijn. Er is toch ook nog een Businesspark 2 met uitgeefbare grond? Of kavels aan 
het Nieuwe Kanaal? En wat kan Ede betekenen als partnerstad in de Food Valley? Bij het Station ligt
een mooi commercieel kwadrant op het voormalige ENKA terrein....en Regionaal Programma
Werklocaties Foodvalley geeft ook geen enkele aanleiding voor de ontwikkeling van dit rampzalige 
plan!

Bovendien wordt hiermee niet de campusfilosofie „afgerond" maar wordt een „hoekje volgepropt" 
waarbij gevolgen voor met name het verkeer geheel onduidelijk zijn. Had Wageningen niet een 
uitdaging met de noordwestelijke ontsluiting? Is het verkeer dat 2.000-4.000 nieuwe werknemers 
met zich meebrengen daarin meegenomen? Wij vinden dat nergens terug.
En om deze ontwikkeling van de stad in een breder perspectief te plaatsen: een paar meter oostelijk 
van de Born Oost - in onze achtertuinen - begint de Eng. Daar wordt al 20 jaar over een gebiedsvisie 
gepraat en elk initiatief in de kiem gesmoord. Pal tegen dat gebied aan dreigt nu een kantoorwoestijn 
te ontstaan die alle inspanningen om „kwaliteit" aan Wageningen toe te voegen zal overschaduwen.

Daarom zeggen wij:

Geen Zuid-As aan de Wageningse Eng! Wij doen een zeer dringend beroep op u als bestuurders en 
volksvertegenwoordigers om dit proces te stoppen en in de geest van de Omgevingswet en de door u 
vastgestelde Structuurvisie een nieuw proces te starten. Wij denken in zo'n nieuw proces graag mee, 
bijvoorbeeld op basis van de Mutual Gains Approach, met heldere spelregels, om samen met 
gemeente, WUR en andere belanghebbenden te gaan "for quality of life".

De omwonenden van de Born-Oost

Uw reactie graag naar: BornOostKanBeter(5)gmail.com
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