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Bergen op Zoom richt zich weer naar het water

'Verbod ov huishoudwater is verkeerd signaal'

'Als ik het moet samenvatten, zeg ik dat je veel meer met
de seizoenen leeft.' Marleen Kaptein kan gedreven vertellen over EVA-Lanxmeer, de duurzame wijk rondom het
waterwinterrein met de watertoren van Culemborg. Gedreven, omdat Kaptein initiatiefnemer was en vanaf het
begin betrokken is geweest bij de opzet van de wijk, die
inmiddels uit 230 woningen en enkele kantoren bestaat
en zijn voltooiing nadert. 'Tijdens het ontwerpen van de
wijk en bij de bouw is bij alles gelet op de omgeving en
het milieu. En dus speelt ook water een belangrijke rol in
de wijk.'
Zo tellen alle woningen en gebouwen drie gescheiden
afvoerleidingen. Het water van de daken wordt afgevoerd
naar regenwatervijvers. (Om het effect van hoosbuien te
temperen zijn verschillende daken van een vegetatiedek
voorzien.) Het afvalwater van wasmachines, douches en
keukens wordt in helofytenfilters gezuiverd, waarvan er
drie in de wijk zijn aangelegd. Voor het rioolwater ligt een
leidingnet klaar om het aan te sluiten op een biogasinstallatie, waarvan de bouw volgens Kaptein binnen een half
jaar kan beginnen. Totdat deze installatie in gebruik wordt
genomen, verdwijnt het water in het gemeentelijk riool.
'Juist door al die vijvers en rietvelden, de oude meidoornhagen en boomgaarden die bewaard zijn gebleven, heb je hier
zoveel groen en water datje veel beter in de gaten hebt in
welke tijd van het jaar je leeft dan in een doorsnee wijk. Je
ziet het riet groeien, pluimen en verkleuren. Verder is er een
waterspeelplaats, die bij mooi weer als een magneet op
kinderen werkt en tot slot lopen er nog wadi's door de wijk,
die het regenwater afvoeren dat op straat valt.' Omdat dit
straatwater verontreinigd kan zijn, komt dit niet in een van
de vijvers terecht, maar wordt het weggeleid naar een plek
buiten de beschermingszones van het waterwingebied.

Kaptein: 'Maar na die fout met het verwisselen van de
buizen voor leidingwater en grijs water in Leidsche Rijn
heeft de overheid het gebruik van huishoudwater verboden. Voor onze wijk betekende dit kapitaalvernietiging,
omdat de leidingen voor het leveren van huishoudwater
er al lagen en nu dus niet gebruikt worden. Maar bovendien vind ik het een slecht teken om in een tijd waarin
water schaars wordt, op grond van zo'n fout meteen het
principe over boord te zetten.'

Nieuwkomers
Nieuwe bewoners krijgen uitgebreid informatie over hun
huur- of koophuis en hun buurt. 'Wat het gebruik van
water betreft, drukken we ze op het hart geen bleekwater
met het afvalwater weg te spoelen, omdat je daarmee de
bacteriën doodt die voor de natuurlijke zuivering zorgen.
Maar verder merkje er als bewoner eigenlijk niets van dat
het water zo'n speciale behandeling krijgt in deze wijk.
Hooguit dat het er plezierig wonen is.'
MEER INFORMATIE:

stichting EVA-Lanxmeer
Marleen Kaptein
stiching.eva@wxs.nl

Huishoudwater
Het was de bedoeling dat het gezuiverd regenwater uit de
vijvers als huishoudwaterterug zou vloeien naar de
huizen om te worden gebruikt voor het vullen van de
wasmachines en het doorspoelen van de wc's.
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