Leven in Lanxmeer
Lanxmeer is een ecologische wijk in de gemeente Culemborg met ruim 300 woningen, enkele
duurzame kantoorgebouwen, een brede scholengemeenschap, een basisschool en een zwembad. Er staat een grote variatie aan koop- en huurwoningen rond gemeenschappelijke tuinen of
hoven. De hoven zijn toegankelijk voor iedereen en lopen over in een boomgaard, een wijkpark,
een recreatieplas en een biologische stadsboerderij.
De integrale aanpak van duurzaamheid, landschappelijke inbedding, mobiliteit, sociale betrokkenheid en watermanagement maakt de wijk uniek. Er is (inter)nationaal veel belangstelling voor.
De gemeente en de initiatiefnemers (de stichting EVA) hebben in 1997 in directe samenwerking
met de aspirant-bewoners de eerste fase gebouwd. Dat gaf destijds maximale ruimte voor innovatie tegen marktconforme prijzen. Lanxmeer is een levendige, groene wijk geworden met een grote
onderlinge betrokkenheid. De bewoners leven relatief duurzaam en er ontstaan steeds nieuwe
initiatieven, bedrijfjes en activiteiten.
Drie bewoners over ‘hun’
wijk
“Deze wijk is prettig voor kinderen. Autoluw, met gemeenschappelijke tuinen waar mensen elkaar
kennen en het vertrouwd is om bij
elkaar naar binnen te lopen. Een
mooi voorbeeld is het “hovenspel”, een variant van diefje en
agent. Jarenlang speelden mijn
kinderen dit, met kinderen van
verschillende hoven. Een paar
jaar geleden is de jongere generatie ingewijd in de regels van het
spel. De oudere kinderen trekken
nog steeds veel met elkaar op. Ze
zijn gevormd door de wijk waarin
ze wonen. “It takes a village to
raise a child”.
Hier gebeurt dat.
Gewoon een autoluwe wijk met
hoven.
Zo simpel. Zo effectief.”

“Na 4 jaar voel ik me al helemaal
opgenomen in deze wijk. Ik koos
voor de wijk vanwege de ecologie
en de gezamenlijkheid, maar ook
de vormgeving. De huizen zijn niet
uniform en vierkant, maar speels
en kleurrijk. Geen schuttingen
maar kruip/sluip door paadjes
door alle hoven en het groen. Alle
hoven zijn echt anders.
Wij kwamen in een hof waar de
mensen al 13 jaar samen optrokken. We werden met open armen
en oprechte interesse ontvangen.
Wij zijn de oudsten van deze hof.
Naast me woont een meisje van
3 dat ons als oma’s heeft geadopteerd. Soms eten we spontaan
aan de hoftafel, terwijl de kinderen
met de waterpomp en het zand
spelen. Het feit dat de huizen rond
een gezamenlijk onderhouden
open tuin zijn gebouwd maakt die
samenhang vanzelfsprekender.
Zonder morele druk op mensen
die niet kunnen of willen. Als
gepensioneerde zijn hier mogelijkheden te over om je in te zetten
in een van de vele werkgroepen,
tuindagen, bijeenkomsten en feesten. Zo leer ik dus niet alleen mijn
eigen hof, maar ook de wijk steeds
beter kennen.”

“Wij zijn in Lanxmeer gaan wonen
door de betrokkenheid van veel
wijkbewoners bij natuur, milieu en
duurzaamheid. Verder vinden we
Lanxmeer een heerlijk rustige wijk
met heel veel groen.”

Ter ondersteuning van het
duurzame en gemeenschappelijke leefklimaat worden
woningen in eerste instantie
aangeboden aan mensen die
lid zijn van de bewonersvereniging en bij willen dragen
aan de doelstellingen van
Lanxmeer. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via
www.eva-lanxmeer.nl/in/handboek/lid-worden-vanbewonersvereniging.

Duurzaamheid
• Veel groen, eetbaar land•
•
•

schap.
Houtskeletbouw, herbruikbare
materialen.
Multifunctionele woningen, bv.
met kantoor aan huis.
Energiezuinig, warmtenet met
eigen energiebedrijf
www.thermobello.nl.

Landschappelijke
inbedding
• Gebouwd in een waterwinge-

Sociale betrokkenheid
• Informatie wordt gedeeld via

•

•

•

bied, rond een oude boomgaard.
De oude meander van de Lek
is uitgegraven als opvang
voor regenwater en een
recreatieplas.
Geleidelijke overgang tussen
privé- en gemeenschappelijke
tuinen, parkachtig landschap
en het waterwingebied.

•
•

•

Watermanagement
• Waterbesparende maatrege•
•
•
•

len huishoudwater.
Afvalwater gescheiden in
‘zwart’ (WC’s) en ‘grijs’ water
(overig).
Helofytenfilters in de wijk voor
zuivering van grijs afvalwater.
Opvang regenwater in
retentievijvers en wadi’s of
greppels.
Veel groen en open verharding voor de opvang van
regenwater.

•
Mobiliteit
• Autoluwe wijk, parkeerplaat•
•
•

sen aan de rand.
Vlakbij NS-station en het
centrum van Culemborg.
Wonen, werken en recreëren,
met een wijkpark, recreatievijver en stadsboerderij.
Deelauto’s beschikbaar.

Lees verder op www.eva-lanxmeer.nl over de achtergrond van en
het leven in de wijk. Of doe de rondwandeling in de wijk,
zie www.stichtingterrabella.nl/wijkwandeling.

de nieuwsbrief, website,
(leden)bijeenkomsten en
hofvergaderingen.
Bewoners zijn actief rond de
gemeenschappelijke hoven
en vieringen, bv. het appelplukfeest.
Beheer openbaar groen door
eigen stichting,
www.stichtingterrabella.nl.
Ecologische stadsboerderij
met educatieve functie, winkel, terras en keuken,
www.caetshage.org.
Veel initiatieven, zoals een
particuliere vrije school
www.werfklas.nl, welkomstcomité, www.deelauto.nl,
energiebesparing.
woongemeenschap voor
ouderen, www.kwarteel.nl.

