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Vier rioolstelsels in ecowijk Lanxmeer
Project gestart: impLementatie Europese normen inspectie riolen
Nijmeegs rioleringsplan blijkt papieren tijger
Groningen creëert voor schoon stadswater een
'stedelijke watermolen'
Iba-certificering: definitief een Europese aangelegenheid!

Plaatselijke zuivering van
huishoudwater en biogasopwekking

Vier rioolstelsels
in ecowijk Lanxmeer
Door Richard Mooi
Lanxmeer is een apart wijkje. Het is niet zomaar een ecologische woonwijk, maar het is een
concept. Een concept dat is ontwikkeld door Marleen Kaptein. Ze wilde een integratie van
wonen en werken, kindvriendelijkheid, cultuur en sociale cohesie bieden. En dat te bundelen met economisch en praktisch haalbare vormen van duurzaam bouwen, duurzame energie en duurzaam waterbeheer. Zij ontmoette energiedeskundige Dick Sidler, die een adviesbureau in duurzame energieconcepten leidt en daarmee was de kern bij elkaar voor een
groeiende groep enthousiastelingen, die streefde naar een milieu- en energievriendelijke
woonwijk.
Architecten en andere betrokkenen sloten zich erbij aan en potentiële bewoners meldden
zich. Via de stichting EVA (Educatie, Voorlichting en Advies) probeerden ze een gemeente
enthousiast te maken voor het concept van duurzaam bouwen, energiebesparing en aandacht voor het milieu. Halverwege de jaren negentig kreeg EVA letterlijk voet op de bodem
van Culemborg. Die gemeente was gecharmeerd van bet duurzame karakter van EVA en bij
de ontwikkeling van de 33 hectaren grote uitbreidingswijk Lanxmeer is een groot deel van
de doelstellingen van de stichting overgenomen. De officiële benaming van de wijk is zelfs
EVA-Lanxmeer geworden.

In de Culemborgse nieuwbouwwijk Lanxmeer liggen
maar liefst vier afzonderlijke
rioolstelsels. Bovendien
wordt al het regen- en afvalwater in de wijk zelf
verwerkt. Naast wadi's en
een infiltratievijver voor het
regenwater, gaat het om
helofytenfilters voor het
grijze rioolwater en om een
blogasinstallatie voor het
toiletwater. Toch wel
tamelijk uniek in Nederland
en daarom maakte vakblad
Riolering een rondleiding
met civieltechnisch opzichter
Dik Hooijer van de gemeente
Culemborg en had een
gesprek met geestelijk vader
Dick Sidler.

Dat de gemeente enthousiast is voor het ecologische idee van EVA, heeft ook nog een heel
praktische reden. De wijk ligt rondom een waterwingebied van de WaterleidingmaatschappijGelderland, nu Vitens. In een waterwingebied zijn diverse zones waarbij strenge normen ten
aanzien van bebouwing gelden. Direct bij de waterbronnen, geldt de éénjaars- en 25-jaarszone, waar absoluut niet gebouwd mag worden. Daarbuiten is nog een zone waar ook een
bouwverbod geldt. Of eigenlijk 'gold'.

Voorwaarden
In overleg tussen de gemeente en het waterleidingbedrijf bleek het mogelijk om toch in de
waterbeschermingszone te mogen bouwen. Als de gemeente zou voldoen aan strenge voorwaarden, zou Vitens zich niet langer verzetten tegen de oprukkende bebouwing in het
waterwingebied. In de waterleidingwereld wordt Lanxmeer tevens gezien als een proef om
te kijken hoever je kunt gaan met bebouwing in waterwingebieden onder strenge voorwaarden. Er mag in Lanxmeer bijvoorbeeld binnen de beschermingszone van het waterwingebied niet worden geheid, zodat de woningen zijn gebouwd op funderingen van schuimbeton. Daarnaast is er sprake van integraal waterbeheer. De wijk heeft zelfs een gesloten
watersysteem.
Het regenwater dat van de daken komt gaat naar grote opvangvijvers. Het wordt aangevuld
met proceswater dat vrijkomt bij het schoonspoelen van de filters van het drinkwaterleidingbedrijf. Vervolgens gaat het via een gescheiden waterleidingsysteem naar de woningen
Dit huishoudwater wordt gebruikt voor het toilet en de wasmachine. Het overige regenwater wordt bovengronds afgevoerd via wadi's en gebufferd in de wijk. Het afvalwater van bad
douche, wastafel en keuken verdwijnt in een gemeenschappelijk rioolstelsel. Dit grijze
afvalwater stroomt per cluster van vijftig woningen naar een helofytenfilter.
Het afvalwater van de toiletten van alle tweehonderd woningen komt terecht in een ander
gemeenschappelijk rioolstelsel voor het zwarte water. Het zwarte water - de vierde afvalwaterstroom - wordtin de toekomst afgevoerd naar een centraal in de wijk gelegen vergistinginstallatie, waar ook het organisch afval (GFT) naar toe wordt gevoerd. Het ondergaat
de meest opmerkelijke bewerking. In die biogasinstallatie wordt de organische massa omgezet naar biogas, dat vervolgens wordt opgewerkt tot 'aardgas-kwaliteit'.
Het effluent van de vergistinginstallatie wordt vervolgens gezuiverd in een 'Living machine' (te vergelijken met de installatie in het Noorder Dierenpark in Emmen, waarover vakblad Riolering eerder berichtte, red.), voordat het op het oppervlakte water wordt geloosd
De living machine is een soort broeikas waarin verschillende soorten planten zorgen voor
de biologische zuivering van het effluent van de biogasinstallatie. Het eindresultaat is vrijwel dnnkwaterkwaliteit, verzekert Sidler. Het slib wordt gecomposteerd achter biofilters
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waardoor geuroverlast wordt vermeden
en kan worden benut als meststof in de
wijk.

Energie
Voor civieltechnisch opzichter Dik
Hooijer van de gemeente Culemborg is
Lanxmeer langzamerhand veel meer
geworden dan een ecoLogisch wijkje.
Naast het integrale waterbeheer, heeft
Lanxmeer een eigen warmtenet, waarvoor warmtepompen worden gebruikt.
Huishoudens mogen jaarlijks maximaal
40 GJ aan primaire energie voor verwarming, tapwater, elektra en koken afnemen. Het komt overeen met zo'n 1.250
kubieke meter aardgas, ongeveer de
helft van wat gebruikelijk is. Woningen
moeten daarom zeer goed geïsoleerd
zijn. Bovendien prijken op veel daken
van de bebouwing zonnepanelen en pvcellen waarmee warm water en elektriciteit wordt opgewekt.
Tijdens de wandeling door de wijk wordt
duidelijk welke gevolgen het bouwen in
een waterwingebied heeft voor de
ondergrondse infrastructuur. Het regenwatervan daken en het wegdek mag niet
zonder meer in de bodem worden
geloosd. Onder de rioolbuizen zijn bentonietmatten (textielmatten met zweiklei) gelegd, om eventuele lekkage van
het smerige afvalwater in de bodem te

voorkomen. Om het duurzame karakter
van de wijk te benadrukken, wordt het
afvalwater in maar liefst vier stromen,
met even zoveel rioolstelsels, gescheiden. Veel meer dus dan in een hedendaagse nieuwbouwwijk waar hooguit één
gescheiden stelsel is voor het regen- en
huishoudelijke afvalwater.
In Lanxmeer gaat het om rioolstelsels
voor het water uit de straatkolken, het
regenwater van de daken, het grijze
huishoudelijke water en het zwarte toiletwater. Het leverde bij de aanleg een
indrukwekkend plaatje op, vertelt
Hooijer die namens de gemeente de
activiteiten coördineert. Onder de straat
Ligt een zwarte PP-buis voor het regen-

water van de daken, een rood/bruine
leidingen voor de straatkolken, een pvcbuis voor het grijze afvalwater en een eivormige betonnen rioolbuis voor hettoiletwater. Daarnaast liggen er onder de
straatklinkers nog de leidingen van het
warmtenet en de leidingen voor het
drinkwater en huishoudelijke tapwater.
Ook de traditionele nutsleidingen zoals
van Cai, telefoon, gas en elektriciteit
moesten er nog bij. De straten in
Lanxmeer liggen propvol, verzekert
Hooijer.

Ei-vormig
Voor de biogasinstallatie is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk water

wordt aangeboden. Om dat te bereiken
gebruiken de wc's bij doorspoeling zeer
weinig water. Daarvoor zijn in de pvcafvoer voor het toiLetwater boosters
opgenomen, waardoor de wc's bij doorspoeling zeer weinig water gebruiken.
Het gaat om een booster van het type
Gustavson. Om dezelfde reden zijn de
betonnen rioolbuizen onder de straat eivormig. De fecaliën en het schaarse
water stromen door een smaLle goot om
verstoppingen tegen te gaan.
De bouw van de biogasinstaLLatie is overigens nog onzeker, maar er zit weer
enig schot in. Onlangs is aangetoond dat
de biogasinstallatie economisch rendabel is, mits er voor het biogas dezelfde
prijs wordt betaald ais voor aardgas.
Alleen is er een probleem. Energiemaatschappij Nuon weigert het gas zonder
meer af te nemen en eist een regelmatige bemonstering van het gas. Dat is echter niet haalbaar, aldus Sidler. De biogasinstallatie wekt op jaarbasis zo'n
twintigduizend kubieke meter gas op. Bij

bemonstering om de vijftien minuten,
zoals Nuon eist, zou een groot deeL al
verloren gaan, verzekert SidLer.
Geprobeerd wordt om het gas lokaal te
verkopen aan bijvoorbeeld het plaatselijke zwembad. Alleen zijn de transportkosten dan weer aanzienlijk. In de laatste vergadering van alle betrokkenen is
afgesproken dat iedereen na gaat denken over mogelijke afnemers vlakbij
Lanxmeer, vertelt Hooijer. Het leidingenstelsel voor het zwarte water ligt al
naar het nu nog braakliggende terrein.
Via een pompput komt het zwarte afval¬
water momenteel nog in het riool terecht
en wordt naar de rwzi getransporteerd.

Helofytenfïlters
Waar weL schot in zit, is de aanleg van de
vier helofytenfïlters. Daarmee is direct
na afloop van deze winter begonnen.
Het was de bedoeling dat de vier zandfiIters direct tegen kantoorpanden zouden worden aangelegd en een soort tuin

zouden vormen. Maar door de economische teruggang is de kantoormarkt ingestort en staan de meeste bouwgronden
voor utiliteitspanden op Lanxmeer te
koop. Op dit moment wordt het grijze
afvalwater van de ongeveer honderd al
bewoonde huizen op diverse plaatsen in
de wijk via pompputten in het stelsel
voor zwartwater gepompt.
Omdat het nog wel enige tijd kan duren
voordat ook de utiliteitspanden gereed
zijn, is toch besloten om de helofytenfiLters aan te leggen. Om de bouwactiviteiten van de kantoorpanden niet in de weg
te zitten, wordt er een bufferzone van
vier meter tussen de rietfilters en de
bebouwing gecreëerd. BrinkVos Water
doet de engineering van de rietfilters,
terwijl plaatselijk aannemer Gebr. Van
Santen de helofytenfiLters aanlegt.
Het waterschap heeft de normen voor
het effluent bepaald. Voor eigenaar A.J.
van Santen is de aanleg van rietfilters
nieuw. Nog niet eerder heeft het bedrijf
filtersystemen aangelegd. De know-how
van BrinkVos was onontbeerlijk, aldus
Ton van Santen. Het grond- weg- en
waterbouwbedrijf is in Lanxmeer immers
verantwoordelijk voor de gehele aanleg
van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

