EVA-Lanxmeer

Duurzaarh 'Bag we
voor gevorderd
Leven in een w o n i n g zonder gasof e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g .

•

Doelstellingen
De wijk krijgt een integraal waterbeheersysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van
water van verschillende kwaliteit. Het hemelwater wordt opgevangen in retentievijvers.
Dit 'grijze'water komt via een apart watersysteem beschikbaar voor wasmachines en
toiletspoeling. Het huishoudelijke afvalwater wordt opgevangen in rietbedden en daar
gezuiverd, zodat het in de toekomst kan worden hergebruikt. Alle maatregelen zijn erop
gericht te komen tot een energie-neutrale en C0 -arme wijk. Dat wordt onder meer
gerealiseerd door toepassing van duurzame energiebronnen, zoals actieve en passieve
zonne-energie, windenergie en biogas. In Lanxmeer, zo is de bedoeling, zullen bovendien
de eerste'autarke'woningen van Nederland worden gebouwd, die niet zijn aangesloten
op enig openbaar net, maar in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien met biogas,
duurzame energie en een lage-temperatuur verwarmingssysteem.

Webtips
www.dsc.nl
De site van de digitale stad Culembo
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Water gebruiken uit een gesloten

www.dubo-centrum.nl
Alles over duurzaam bouwen met ve
voorbeeldprojecten.

__

kringloopsysteem dat water in
agrarische elementen ontstaat. Voor de
eerste fase zijn 53 woningen ontworpen
door Joachim Eble en Pieter van der Ree
van het architectenbureau ORTA Atelier.
'Omdat deze woningen in de beschermde
zone van het waterwingebied liggen, is
gekozen voor houtskeletbouw', zegt
Kaptein. 'Door ze te plaatsen op een
fundering van schuimbeton, kon worden
voldaan aan de voorwaarde dat de
beschermende kleilaag boven het eerste
zandpakket voldoende wordt ontzien.'
In de volgende fasen worden woningen

verschillende k w a l i t e i t e n aanbiedt.
Een kleurconcept dat ruimte laat
voor de fantasie van de bewoner.
In de w i j k EVA-Lanxmeer leeft de
bewoner in een hoogstandje van
duurzame en ecologische
stedenbouw.

MET DE WIJK LANXMEER in Culemborg
wordt een nieuwe maatstaf op het gebied
van duurzaam wonen gesteld. De Stichting
Ecologisch Centrum voor Educatie,
Voorlichting en Advies (E.V.A.) ontwikkelde
het concept voor deze woonwijk, waar
tot 2002 tweehonderd woningen en
appartementen worden gebouwd.
Dit grensverleggende project onderscheidt
zich door het ecologische karakter, de innovatieve technische aanpak en vooral door
de grote betrokkenheid van de toekomstige
bewoners. Zij zijn vanaf het begin betrokken
bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en hebben directe invloed op
hun woning en de leefomgeving. Ze ontwikkelen deels in eigen beheer en gaan gezamenlijk het beheer in de wijk organiseren.

Postbus 51
Initiatiefnemer van dit gedurfde en ambitieuze project is Marleen Kaptein, die aan de
TU Delft veel ervaring opdeed met bewonersparticipatie.'Toen we in 1993 met het
EVA-project begonnen, waren onze doelstellingen erop gericht een voorbeeld project
te ontwikkelen waar we met optimale zorg
voor natuur en milieu de voorwaarden
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wilden scheppen voor een natuurlijke leefomgeving waarin mensen zelf vorm kunnen
geven aan hun bestaan. Want de persoonlijke betrokkenheid van de bewoners is een
van de belangrijkste voorwaarden voor het
realiseren van een duurzame leefomgeving.'
Een goed milieu begint bij jezelf, dat is waar.
Maar alleen met die postbus 51 spotjes kom
je er niet, vindt Kaptein.'Als je wilt bereiken
dat mensen een andere leefstijl aannemen,
kun je dat misschien beter door heel aansprekende voorbeeldprojecten te maken,
waardoor zij ook echt geraakt en geënthousiasmeerd worden.'

Welbevinden van de mens
Vanuit die gedachte schreef Kaptein een
concept, dat zij toestuurde aan organisaties,
instellingen en bedrijven die een integrale
benadering van de woon- en werkomgeving
voorstaan, met aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.
Daarop kreeg zij veel enthousiaste reacties.
'Bovendien waren we inmiddels in contact
gekomen met de gemeente Culemborg
die zich vanaf het begin volledig heeft ingezet voor de realisering van dit concept',
zegt Kaptein. 'De gemeente had ook een

in drie categorieën gebouwd: sociale huuren koopwoningen en vrijesectorwoningen.
Twintig procent van de koopwoningen krijgt
een ruimte voor praktijk aan huis, zoals een
atelier of werkplaats.'Bovendien zal tien
procent van de koopwoningen in zelfbouw
worden ontwikkeld, omdat we ook mensen
de gelegenheid willen geven om hun eigen
plannen te realiseren', zegt Kaptein.
'Deze "zelfbouwprojecten" moeten wel een
duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte
van traditioneel ontwikkelde woningen en
voldoen aan dezelfde eisen op het gebied

van energiebesparing en duurzame
materiaalkeuze.' De grote milieuproblemen
kunnen met de bouw van een woonwijk
niet worden opgelost, beseft Kaptein.
'Maar een voorbeeldproject als EVALanxmeer kan wel een aanzet geven tot
een nieuwe maniervan denken overduurzaam samenleven en milieuvraagstukken',
zegt zij.'Nieuwe inzichten en innovatieve
technieken worden hier zichtbaar. Die
tastbare resultaten kunnen een bron van
inspiratie vormen voor andere projecten.' •

locatie beschikbaar, tegen het centrum van
de stad aan, dichtbij het station en rond een
natuurrijk waterwingebied. Een ideale
locatie, maar in dit ecologisch kwetsbare
gebied mocht tot voor kort niet gebouwd
worden.'Gezien de ecologische kwaliteiten
van het plan gaven het Waterbedrijf
Gelderland en de Provincie Gelderland toestemming om een deel van de beschermde
zone van het waterwingebied te bebouwen.

Workshops en masterclasses
Het stedenbouwkundig concept van de wijk
heeft vervolgens vorm gekregen in tal van
workshops en masterclasses. Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, ambtenaren en toekomstige bewoners
hebben daarin een actieve rol gespeeld.
Dat resulteerde in een stedenbouwkundig
plan, dat door de architect en stedenbouwkundige Joachim Eble verder is uitgewerkt.
De landschappelijke hoofdopzet van de wijk
en de inrichting van de openbare ruimte
zijn ontworpen door het bureau Copijn uit
Utrecht. Daarbij zijn de landschappelijke
elementen zoveel mogelijk in de woonomgeving geïntegreerd, zodat een grote
diversiteit van stedelijke, natuurlijke en

Het bij het project EVA-Lanxmeer gehanteerde
kleurconcept is een methode voor een integrale
benadering van kleur in de stedenbouw en de
architectuur van een wijk. Daarbij wordt op
stedenbouwkundig niveau rekening gehouden
met landschappelijke kenmerken en blijft
bovendien bij de uitwerking van de plannen op
blok- en hofniveau invloed van de architect en de
toekomstige bewoners mogelijk. Sigma Coatings
is indirect betrokken bij de ondersteuning van
dit project. Om het kleurconcept grotere bekend-

heid te geven en te toetsen aan ervaringen
elders, wordt op 31 mei 2001 een landelijke
studiedag georganiseerd in samenwerking
met de Stichting Kleur Buiten. Deze studiedag
is bestemd voor kleurdeskundigen, architecten,
stedenbouwkundigen, bestuurders en
ambtenaren van gemeenten en andere
belangstellenden. Voor meer informatie en
aanmelding:
Stichting Kleur Buiten, mevr. N. Arts,
telefoon (010) 243 85 13.

SIGMAF00N

15

