VVSG-NAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW

Lanxmeer is een integraal ontworpen wijk in het Nederlandse Culemborg, met 200
woningen, maar ook bedrijven en kantoren in een ecologisch stadslandschap. Het is een
fraaie en duurzame wijk waar het waardevol wonen en werken is.

D

e wijk is opgebouwd in houen, groepen rijwoningen rond een binnenplein, vol bloemen, groen, met een speeltuig, zandbak of picknicktafel. Zoals een
bezoekende journalist het uitdrukte: 'Het
nodigt uit om veel samen te doen, zonder
dat er te veel inkijk is.' De woningeigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van de
gemeenschappelijke tuinen in de hoven
en tussen de huizenblokken, de zogenaamde mandelige terreinen. Het beheer wordt gezamenlijk gevoerd. Voor
een groot deel van het openbare groen
bepalen de bewoners in overleg met de
gemeente welk deel zij willen onderhouden. Ze krijgen daarvoor het reguliere
budget van de gemeente. De gemeente
controleert wel het onderhoud op lange
termijn en de veiligheid. Het is een werkDe woningen in Lanxmeer zien er allemaal heel
anders uit maar net zoals de kantoorgebouwen zijn

ze zeer energiezuinig.

ALEX VERHOEVEN

wijze die veel ruimte geeft aan het initiatief en de creativiteit van de bewoners.
Er zit een samenhangende opbouw in
het landschap: vanaf de eigen tuin bij de
woning gaat het vloeiend over in het gemeenschappelijke groen. Dit sluit weer
aan bij het openbare gebied en loopt door
in de grotere landschappelijke eenheden,
zoals het aanliggende waterwingebied
en de stadsboerderij. De principes voor
het stedenbouwkundige plan waren een
inventarisatie van de bestaande archeologische en landschappelijke kwaliteiten. Er moest een optimale verbinding
komen tussen de landschappelijke elementen en de architectuur. I n het plan
werd de inbedding van een duurzame
waterhuishouding en energievoorziening opgenomen. Ook moesten de ontmoetingsplekken initiatief laten aan de
bewoners die net zoals de gebruikers
participeerden aan het ontwerp en het
beheer van de wijk.
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Huizen zijn heel anders

Er is een grote variëteit in woningtypen,
gedeeltelijk bewust gepland, maar ook
ontstaan doordat toekomstige eigenaarsbewoners zich mee konden buigen over de
invulling. De bouw is divers in woningtype, participatievorm en opdrachtgever: gemeente, aannemer en eigenaar-bewoner.
Er zijn zowel eengezinswoningen als appartementen en vrijstaande woningen.
De Icasiuomngen zien er buitenissig uit. Ze
bestaan uit een goed geïsoleerd kernhuis,
overdekt door een niet geïsoleerde kasconstructie met grote ventilatiekleppen
en een gevelbrede glazen schuifdeur voor
warmteregulering.
Alle woningen maken ruim gebruik van
actieve en passieve zonne-energie, zijn uiteraard uitstekend geïsoleerd, werken met
lagetemperatuurverwarming i n wanden
en vloeren en met mechanische ventilatie
met warmterecuperatie. Hun energierekening ligt vijftig tot zestig procent lager
dan in klassieke huizen.
Ook voor de kantoorpanden in Lanxmeer
gelden als principes: energiezuinig, ge-

bruik van duurzame bouwmaterialen,
gescheiden afvoer van afvalwater, uitstekende bereikbaarheid met openbaar
vervoer en auto, maar ook aansprekende
architectuur en veel ruimte en licht, kleur
en groen.
Optimaal watergebruik

Lanxmeer heeft een integraal waterbeheersysteem, waarbij water van verschillende kwaliteit een andere bestemming
krijgt. Schoon regenwater gaat van de
daken via een gesloten systeem van buizen naar speciale retentievijvers i n het
aanliggende waterwingebied. Een eventueel overschot stroomt naar de oude Lek,
een grote infiltratievijver. Het straatwater
wordt verzameld in een systeem van wadi's, ondiepe, brede greppels. Een deel verdwijnt in de ondergrond, de rest stroomt
door naar de oude Lek. Grijs water (van
wasmachines, douches en keukens) wórdt
naar een van de drie helofytenfilters in de
wijk geleid. Zand, riet en zuurstof zorgen
voor een natuurlijke zuivering. Zwart water (afkomstig van toiletten) verdwijnt nu

nog in de riool. Dit afvalwater, aangevuld
met GFT-afval, is bedoeld voor de nog te
bouwen biogasinstallatie.
In de woningen zijn natuurlijk waterbesparende toiletspoelingen aanwezig.
Het vegetatiedak op een aantal bergingen
houdt een deel van het regenwater langer
in de wijk vast. Dat heeft een gunstig effect op het microklimaat in de directe omgeving.
Wijkbewoners kunnen in de ecologische
stadsboerderij verse groenten en fruit kopen. Deze boerderij biedt ook kansen voor
kleinschalige werkvoorziening, gehandicaptenzorg en recreatiemogelijkheden.
A l e x V e r h o e v e n is WSG-stqfmedeiuerker milieu
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