MENS EN NATUUR PLUKKEN VRUCHTEN VAN UITERWAARDENBELEID

!jiterwaarderi onder bel leër
van de gemeente

CULEMBORG, EEN MUZIEKSTAD?
DAT IS CULEMBORG BIJVOORBEELD!

Zomerfeesten in zicht
"JULLIE VRAGEN, WIJ DRAAIEN" IS HET M O T T O
VAN DE KWALITEITS PANELS BEHEER

De rollen omgedraaid

BEWONERS IN LANXMEER ONTWERPEN EN BEHEREN HUN EIGEN BINNENHOFJES

Een tuin van de hele buurt
De huizen in Lanxmeer staan zo opgesteld dat er gezellige binnenhofjes kunnen ontstaan. De invulling van de binnenhofjes is een taak
van de bewoners. Het stuk groen tussen de privé-tuinen dat normaliter openbaar groen is, is hier in eigendom van de bewoners. Dat
betekent dat de bewoners gezamenlijk eigenaar zijn. De afgelopen periode hebben bewoners samen gewerkt aan een ontwerp en aan
de inrichting. Ook het beheer ligt in hun handen. Over het eindresultaat is de buurt heel tevreden.
leder hof is een baken van rust geworden, waar
de natuur hoogtij viert. Een grote diversiteit
planten, bomen en natuurlijke materialen benadrukken dat. De privé-tuinen lopen vloeiend
over in het gemeenschappelijk groen. Om dit
te bereiken hebben bewoners een intensief
samenwerkingsproces doorlopen. En dat is
geen gemakkelijke opgave, want hoe kom je
tot een ontwerp en een beheerplan waar iedere bewoner zich in kan vinden? Een speciale
werkgroep (Binnenhoven 2e fase) stippelde
hiervoor een route uit. Lambik Swinkels was
de stuwende kracht achter deze werkgroep.
Hij vertelt hieronder over zijn ervaringen.
Democratisch
Ook het keuzetraject om samen tot een ontwerp te komen is volledig democratisch verlopen. Zelfs over deze democratische aanpak is
een voorstel geschreven, in overleg met de
bewoners. In het voorstel zijn duidelijke
afspraken gemaakt over hoe de besluitvorming
moet verlopen, hoe vaak een bijeenkomst
nodig is en welk karakter deze dan moet heb-

ben. Lambik: "Iedere buurtbewoner heeft een
stem die geldt. Gelukkig durft iedereen ook
echt kritiek te leveren en daar wordt naar
geluisterd. Voorwaarde is wel dat iemand constructieve argumenten heeft. En: is er geen
gemeenedeler? Dan moeten we gewoon nog
even wachten of een alternatief verzinnen,
want dan zijn we er nog niet klaar voor.
ledereen weet ook dat het eindresultaat een
compromis is. Die uitdaging zijn we met z'n
allen aangegaan."
De praktijk
Zowel de werkgroep als de bewoners konden
gedurende het gehele traject een beroep doen
op deskundig advies. Professionele begeleiding
was bovendien één van de voorwaarden, die
de gemeente stelde. Al bleven de deskundigen
verder wel op de achtergrond. Zij hielden de
bewoners een beeld voor van wat er mogelijk
is en wat de consequenties zijn van bepaalde
keuzes. Zij hebben onder meer gekeken naar
de financiële haalbaarheid van een idee. De
werkgroep stelde een projectvoorstel en een
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begroting op, waarmee zij subsidie van gemeente Culemborg en het Bouwfonds Cultuurfonds kregen. Daarmee financierde de werkgroep het traject, de deskundigen en een deel
van de inrichting. Voor de verdere inrichting is
een bijdrage gevraagd aan alle hofbewoners.
Het spannendste deel kon nu beginnen. Tegenstellingen en verschillen zouden worden blootgelegd. Een fietstocht in de gemeenschappelijke tuinen van een vergelijkbaar project in
Utrecht was onze eerste inspiratiebron. Verder
hebben kinderen en volwassenen op een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst een
ideaalplaatje geschetst aan de hand van foto's.
Daarna volgden drie ontwerpsessies, waarin de
bewoners tot ideeën kwamen voor de inrichting van de tuin. De landschapsarchitect maakte er een samenhangend ontwerp van en legde
dit vervolgens ter beoordeling voor aan de
bewoners. "Belangrijk in dit traject is dat iedereen elkaar goed leert kennen, waardoor er wederzijds respect kan ontstaan voor ieders perspectieven en ideeën", aldus Lambik.

Een blote voeten tuin
Lambik is zeer tevreden over het eindresultaat.
Al is het alleen maar, omdat het ontwerp naar
tevredenheid en voldoening van alle 28 huishoudens vorm heeft gekregen. Eén van de
ideeën waarvan iedereen al snel wist dat die
het eindontwerp wel zou gaan halen, was de
blote voeten tuin. "Dat was toch een duidelijke
wens van iedereen", verzekert Lambik. "Je
moet daar lekker met je blote voeten kunnen
banjeren, ook omdat het oppervlak van je
privé-tuin redelijk klein is". Verder is de gezamenlijke tuin voorzien van speelattributen voor
kinderen, fruitbomen en een aantal bulten
afgewisseld met zogenaamde sleutelgaten.
Door de gekozen beplanting trekt de éne bult
vlinders aan en de ander weer vogels.
Bovendien kunnen bewoners op de zogenaamde groentebuit voedsel verbouwen. In de
sleutelgaten worden speelhoekjes voor kinderen en zitjes gerealiseerd.

Andere wijken in Culemborg
Of het samen opzetten en beheren een idee is
voor andere wijken, antwoordt Lambik enthousiast: "Kom eens kijken hoe we het hier
gedaan hebben. De aanwezigheid van de natuur en het samen verantwoordelijk zijn voor
iets in de wijk ervaar ik als zeer prettig. En het
heeft ook andere voordelen. Zo bespreken we
in de maandelijkse hofvergadering ook hoe we
de wijk veiliger kunnen maken."
Om andere bouwfases van Lanxmeer, toekomstige wijken in Culemborg, maar ook andere
gemeenten een handje op weg te helpen, zijn
de ervaringen van de werkgroep gebundeld in
het boekwerkje "Een tuin van de hele buurt".
De universiteit van Wageningen geeft het
boekje uit. Daarnaast is er ook een video gemaakt, met de titel "Een wijk van ons allemaal".
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Lambik Swinkels, telefoon: 0345 - 513 094

Werkzaamheden aan de Beethovenlaan
Momenteel w o r d t gewerkt aan het herstel
van de ondergrond onder het wegdek van
de Beethovenlaan. Er is langdurig gedraineerd om al het water aan de bodem te
onttrekken. Daarna is er een flinke hoeveelheid zand gestort, waarop vervolgens het
wegdek weer opnieuw bestraat zal worden
met klinkers.

Binnenkort wordt ook gestart met de bouwwerkzaamheden van het Koningin Wilhelmina
College, ter hoogte van de Schubertstraat.
Hiervoor zal er intensief met vrachtwagens
over de Beethovenlaan gereden moeten worden om grond af te voeren en materialen aan
te voeren.
Het was niet mogelijk te wachten met herstel
van het wegdek in de Beethovenlaan tot na de
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bouw van de school. De ondergrond van het
wegdek is namelijk zo slecht dat er nu moet
worden ingegrepen, om grotere schade door
het bouwverkeer te verkomen. Dan kan het
bouwverkeer hooguit schade aanrichten aan
de bovenste laag van het wegdek.

