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'Duurzaam

leven is meer dan duurzaam wonen'

Lanxmeer

11 Actie loopt nog tot eind november Energie besparen, snel verdiend
Buurtbemiddeling

lost efficiënt problemen op

Culemborg

'Duurzaam leven is mee

I

ma m

Buurt [IN B E E L D ] ; Lanxmepr

Wonen in de wijk lanxmeer

is meer dan wonen tussen uier muren en een tuin met

een schutting. Naast het duurzaam

wonen in energiezuinige

huizen speelt ook sociale

duurzaamheid een belangrijke rol. Door de opzet uan de wijk hebben de wijfebewoners
als uanzel/sprefeend ueel contact met elfeaar. Hoewel lanxmeer

misschien wordt

gezien als een vreemde eend in de Culemborgse bijt, denken de bewoners dat bepaalde

maakt er gebruik van en er zijn werkdagen om

manier waarop je duurzaam kunt leven. Het

de hof te onderhouden. Dat is gewoon nodig,

buren met de auto op vakantie zijn', vertellen

meest trots ben ik op de manier waarop de

maar het heeft natuurlijk ook een sociaal

ze half augustus. 'Zodra zij terug zijn, kunnen

sociale duurzaamheid is geïntegreerd in het

aspect. Naast die werkdagen zijn er ook nog

wij weg. Soms is dat passen en meten, maar

milieuverhaal. Mensen hebben respect voor

de feesten, zoals het appelpersfeest. Het

dat weegt ruimschoots op tegen de voordelen

eLkaar en gaan ook zo met de natuur om.'

ontmoeten van mensen is in deze wijk weL

van een deelauto.' Rudi en Machteld zijn

heel gemakkelijk gemaakt door de opzet en

zeven jaar geleden verhuisd naar Lanxmeer. Ze

Gezamenlijke tuinen

filosofie.'

heen', vindt Basjan Dane die v i j f j a a r geleden

Veel gebruik maken van de buitenruimte is

werkt in Tiel en ik in De Bilt. We woonden

naar Lanxmeer is verhuisd. Geen moment

mogelijk omdat de wijk praktisch autovrij

in Wageningen en waren op zoek naar een

heeft hij spijt gehad van zijn verhuizing van-

is. Basjan: 'Met kinderen is dit echt ideaal.

woning tussen Houten en Tiel.' Via een

uit Den Bosch. 'Voor mijn werk als managing

Ze kunnen veilig het huis in en uit lopen

advertentie kwamen ze in aanraking met Lanx-

EVA-Lanxmeer is een duurzame wijk ontstaan

tuur, permacultuur, gebruik van natuurlijke

consultant is het belangrijk om meer centraal

zonder dat ze rekening hoeven te houden met

meer. Redenen om er ook te gaan wonen zijn

door een unieke samenwerking tussen de

hulpbronnen en beheer van kringlopen ter

in het Land te wonen. Toen we van dit project

verkeer. Misschien is dat ook wel een nadeel,

de Loopafstand naar het station, veel groen,

gemeente Culemborg en de Stichting E.V.A.:

plekke.'

hoorden, sprak de ligging, opzet en filosofie

want ze zullen ooit aan verkeer moeten

gemeenschappelijke tuinen waardoor er al snel

van de wijk ons erg aan', doelend op de

wennen. Wij vinden het een voordeeL dat ze

een sociale samenhang ontstaat, autovrij en

hier vrij kunnen opgroeien.'

een wijk om van alles te doen. MachteLd heeft

Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlich-
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kochten een huis aan de Nesciohof dat in de
eerste fase van de wijk ligt. Rudi: 'Machteld

'Je woont hier in en vooral ook om je huis

aspecten beslist geschifet zijn uoor andere wijken in Culemborg.

buren een auto. 'Wij zijn nu thuis, omdat onze

de wijk een heel goed voorbeeld is van de

ting en Advies. De oorsprong van de wijk

In 1994 had Marleen de stichting EVA

gezamenlijke tuin met mede hofbewoners.

ligt begin jaren negentig, toen bij Marleen

opgericht en kwam ze in contact met Jan

'Ik denk dat wij de buitenruimte veel meer

Kaptein, bestuurslid van de VIBA (Vereniging

Goed, destijds hoofd van de sector ruimte

gebruiken dan mensen in andere wijken in

Volgens Basjan kan dit aspect van Lanxmeer

de nieuwsbrief en Rudi was onder andere drie

voor Integrale Biologische Architectuur),

van de gemeente CuLemborg. Hij liet weten

Culemborg. Als erfscheiding van de eigen

ook heel goed toegepast worden in andere

jaar bestuurslid van de bewonersvereniging

een t i j d deel uitgemaakt van de redactie van

het idee ontstond dat wanneer je echt wilt

dat de plannen voor een dergelijke wijk heel

tuin mag uitsluitend groen worden gebruikt.

wijken van Culemborg: 'Door minder brede

en heeft de website gemaakt. 'En verder is het

laten zien wat duurzaam bouwen en wonen

goed pasten in het beleid van de gemeente.

Verder denken we samen na over de inrichting

wegen te maken en centrale parkeerplaatsen

gewoon leuk om te wonen', waarbij Rudi ook

betekent, je niet genoeg hebt aan een aantal

'Culemborg heeft alles wat we als stichting

van de hofjes. Ik ben ervan overtuigd dat het

ziet een wijk er direct heeL anders uit. Veel

doelt op de bijzondere indeling van de huizen

voorbeeldwoningen. 'Je moet een complete

wilden. Het ligt centraal in het land, heeft

beter is geworden dan wanneer de gemeente

mensen vinden het geweldig dat hier zo

en de mogelijkheid om aLtijd buiten te kunnen

wijk bouwen waarin je mensen met alle

een natuurLijke leefomgeving, is heel toegan-

dat gedaan zou hebben. Er zijn eindeloos veel

weinig auto's staan.'

werken in de (gemeenschappelijke) tuin of

aspecten van duurzaamheid kennis kunt laten

kelijk en het terrein ligt ook nog eens vlak

meer mogelijkheden als je het zeLf doet.'

maken. Dus niet alleen duurzame bouwmate-

naast het NS-station', noemt Marleen enkele

rialen en laag energieverbruik, maar ook de

belangrijke aspecten om voor Culemborg te

menselijke leefomgeving vormgegeven door
bio-ecologisch bouwen, organische architec-

Culemborg IN BEELD

in het openbaar groen, dat bewoners zelf
Deelauto's

onderhouden. Maar dat laatste is een verhaal

De bijzondere opzet van de wijk betekent ook

In Lanxmeer wordt relatief veel gebruik

apart.'

kiezen. VoLgens Marleen is de doelstelling van

veel ontmoeting met andere bewoners. 'Door

gemaakt van deelauto's. Rudi Oortwijn en

het project grotendeels bereikt. 'Ik vind dat

de hofstructuur gaat dat vanzelf. Iedereen

Machteld van der Veen hebben samen met hun

Uit de eerste periode herinnert Machteld zich

'Andere vorm van wonen is mijn ding'

•

dat ze het best Lastig vond om in het begin

Vanaf het begin heeft Gerwin in het bestuur

zes duizend vierkante meter gereserveerd. Er

zoveeL besLissingen te moeten nemen samen

van Stichting Caetshage gezeten. 'Ik ben

is een gezondheidscentrum in voorzien, er

met de andere hofbewoners. 'Verder hebben

actief betrokken geweest bij het aankopen

komen ateliers en een groot deel is bestemd

aarde bedekte woning in de wijk Lanxmeer. 'Onze architect praat liever over land-

warmte optimaal. I n onze huidige woning
hebben we veeL inspanning moeten leveren
om aan de energielimiet te voldoen. We
verwachten dat we daar straks minder energie

wij het nadeeL dat we van de eerste generatie

van de grond en de inrichting van het terrein

voor educatie. Voor meerdaagse activiteiten,

zijn. Neem bijvoorbeeLd de apparatuur in deze

dat 5 hectare groot is. De boerderij heeft i n

seminars en congressen en voor de zakelijke

huizen. ALs we vragen hebben over de ver-

totaal zeven functies: voedselproducent, zorg,

markt en toeristen heeft het centrum een

warming, blijkt dat veel monteurs dit systeem

educatie, recreatie, diversiteit aan gewassen,

hotel met circa tachtig kamers. Marleen: 'Als

Geen hobbit-woning

niet kennen. Soms zoeken we als bewoners de

bomen en planten, biologisch bedrijf,

dit centrum wordt gebouwd, zou dat een

Toen de plannen voor het bouwen van de

zaken daarom zelf uit. We hebben veel kennis

experiment en participatie van bewoners.

doorbraak op het gebied van duurzaamheid

vergaard over allerlei zaken in de wijk.'

Dat laatste is heel goed gelukt tijdens de

in Nederland betekenen. Dan kunnen we heel

'We hebben allebei iets met architectuur en

schapswoningen, omdat de huizen letterüjfe opgaan in het landschap', uertelt Carla,
die na drie jaren eindelijk een droom in ueruulling ziet gaan.

in hoeven te stoppen.'

landschapwoningen vastere vormen kregen, is
Drie woningen

er een maquette gemaakt. Die werd twee keer
aan de wijk gepresenteerd waarna De Jonge

manifestatie C4Real waar we heel veel mensen

veel mensen laten zien wat duurzaam leven is,

een andere vorm van wonen is gewoon mijn

Al gauw werd contact gelegd met architect

Stadsboerderij

hebben kunnen laten zien wat hier gebeurt.

namelijk veel meer dan duurzaam wonen.'

ding', motiveert Carla in het kort de reden

Jasper Cremer die meer bijzondere woningen

naar de gemeente stapte om te melden "We

Een van de doelstellingen van Stichting

De reactie van de vele bezoekers was over het

om in de archeologische heuvel van de wijk

in de wijk tekende. Met hem diende zich nog

zijn zover." Daarna Liep het project twee jaar

EVA is voorwaarden te scheppen voor een

algemeen heeL positief terwijl een enkeling

Lanxmeer te gaan bouwen. Ze woont al

een stel aan voor het project zodat er uitein-

vertraging op omdat enkele wijkbewoners het

leefmilieu waar mensen de natuur, kringlopen

het te 'thee-ig' vond.' De ontmoetingsfunctie

vijfentwintig jaar in Culemborg waarvan de

delijk drie woningen gebouwd gaan worden

plan toch niet zo goed vonden. 'Voor ons een

en voedselproductie actief kunnen ervaren.

van de stadsboerderij wil Stichting Caetshage

Laatste jaren in de ECO-wijk. 'En dat met veeL

in de terp; een voor Cremer zelf, een voor

tegenslag in t i j d maar vooral ook omdat we

De Stichting Caetshage heeft zich in dit kader
ingezet om een stadsboerderij van de grond
te tillen. De boerderij die aan de andere kant
van de Rijksstraatweg ligt, is in bedrijf en er
vinden diverse activiteiten plaats. Voor Gerwin

zeker verder uitbouwen waarbij het uitgangs-

plezier. Het huis hier is geweldig. We hebben

het seniorenechtpaar Hesper en de woning

nu 45.000 euro duurder uitkomen. Gelukkig is

punt moet zijn dat bezoekers niet alleen iets

er veel zelf aan gedaan en we vinden de buurt

voor familie De Jonge. Aan de buitenkant zijn

eind j u l i de grondaanbesteding rondgekomen

komen halen, maar ook iets komen brengen.

heel prettig. Toch willen we iets anders en

straks de voordeuren en ramen te zien. De

en we hopen in oktober met de bouw van

'Dan pas is de participatiedoelstelling volledig

dat heeft vooral te maken met ruimtegebrek.

rest van de woningen verdwijnt in de terp die

start te gaan. Overigens gaan we een groot

bereikt', aldus Gerwin.

Mijn man heeft als relatietherapeut een goede

overigens verder in tact b l i j f t .

deeL zelf doen.'

praktijkruimte nodig en ik w i l met het oog

Verschuur was de stadsboerderij een van de
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Als het aan Tjerk en Carla de Jonge ligt, wonen ze uolgend jaar oktober in hun met

op de toekomst graag gelijkvloers wonen. Als

Carla: 'Wij hebben gekozen voor een patiowo-

De maquette laat duidelijk zien dat er

je dan in Lanxmeer wilt blijven wonen, is de

ning met aan de rechterkant de praktijkruimte

straks een moderne woning in de terp wordt

keuze beperkt. Dus zijn we gaan zoeken waar-

voor Tjerk. De woonkamer, keuken, badkamer

gebouwd. 'Het wordt beslist geen hobbit-

bij ons oog viel op de archeologische heuvel.

en slaapkamers zijn rond de patio gesitueerd

woning. De architectuur is heel modern en

redenen om in Lanxmeer te gaan wonen. "Na

Doorbraak

mijn studie aan de Hogere Landsbouwschool

Het educatieve aspect speelt een belangrijke

in Dronten heb ik onder meer gewerkt bij

rol in de verdere ontwikkeling van de wijk. In

het Centrum Landbouw en Milieu. Toen dat

de plannen is daarom altijd de bouw van het

verhuisde naar Culemborg, was de stap om

EVA-centrum meegenomen. Marleen: 'Je moet

mee te verhuizen zo gemaakt. Ik denk dat we

niet alleen over milieu en duurzaamheid praten,

langer hebben nagedacht over de keuken, dan

maar het ook laten zien. De wijk doet dat al; het

over de keuze voor het huis.'

centrum zal dat in het kwadraat doen.'
Voor het centrum is een terrein van circa

voordelen: 'Aarde isoLeert zowel geluid als

een woning van deze tijd.'

Culemborg INBEELD

Toen we bij de gemeente gingen vragen of we
daar konden bouwen, nodigde die ons uit om
met een plan te komen.'

om optimaal gebruik te kunnen maken van

het lijkt ons heel spannend hoe de moderne

Licht. De hele woning wordt namelijk bedekt

binnenkant opgaat in de natuur. Voor ons is

met 50 cm grond waar straks weer gras op

het een uitdaging mensen te laten zien dat

groeit.' Het wonen in een terp biedt veel

duurzaam heel goed kan. Het wordt beslist

