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Smaakmakers

ROmagazine is in 2010 gestart met de rubriek De
Smaakmakers; markante mensen uit de wereld van de
ruimtelijke ordening die in een interview met
ROmagazine hun visie voor het voetlicht brengen.
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an de rand van het Gelderse Culemborg, rondom de
watertoren en tegen de appelboomgaarden aan, ligt een
opvallend aangename woonwijk. Parkeren doe je aan de
rand, de wijk is autoluw. Scholen staan midden in de wijk,
zodat spelende kinderen op het schoolplein voor de nodige
levendigheid zorgen. De groene openbare ruimte loopt
vrijwel onopvallend over in het privédomein van de
bewoners. Meteen dringt het beeld zich op van een leefgebied, waar mensen met plezier wonen, werken en spelen.
Marleen Kaptein bevestigt dat.
'Het is hier goed toeven voor jong en oud. De inrichting van
de wijk in hoven (clusters van zo'n dertig woningen) met
naast privétuinen ook gezamenlijk beheerde binnentuinen
draagt daar veel aan bij. Mensen blijven hier dan ook veel
langer wonen dan gemiddeld.'
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Kleinschalig
Naast gemoedelijk en groen is EVA Lanxmeer een vrijwel
compleet duurzame wijk, gelegen rondom het waterwingebied van Vitens. Ten noorden van de beschermingszone
mocht niet geheid worden om de grondwaterstromen niet te
verstoren. Daarom is hier is gekozen voor houtskeletbouw
op een fundering van schuimbeton, legt Marleen Kaptein
uit. Het hout is FSC-gecertificeerd, de isolatiematerialen zijn
milieuvriendelijk, bergingen zijn voorzien van vegetatiedaken, de parkeerplaatsen en wandelpaden zijn belegd met
lavasteen. Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd en
voorzien van lage temperatuur wand- en vloerverwarming.
Zonnecollectoren op de daken zorgen voor de warmwaterhuishouding, met gasboilers voor naverwarming. Een groot
deel van de daken is belegd met fotovoltaïsche cellen voor
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opwekking van elektriciteit. De waterhuishouding is vrijwel
helemaal gesloten. Kaptein: 'Door beperking van de
verharding en toepassing van greppels kan veel regenwater
infiltreren in de bodem. Regenwater afkomstig van daken
wordt opgevangen in vijvers. Het grijze huishoudelijk
afvalwater wordt lokaal gezuiverd in grote helofytenfilters en
daarna weggeleid naar oppervlaktewater. Alleen toiletwater
gaat nu nog naar het gemeenteriool.'

Er zijn legio voorbeelden in den
lande van projecten waar de
marktvraag verkeerd is ingeschat
Basis van het succes van de ecologische wijk met rond de
250 woningen en ongeveer 800 bewoners is het geloof dat
een kleinschalige aanpak en de betrokkenheid van de
bewoners een belangrijke voorwaarde is om integraal en
duurzaam te werken, stelt Marleen Kaptein. 'Ik heb nooit
geloofd in het idee dat je Vinex-wijken van 30.000 woningen
op een duurzame manier kunt bouwen. Er was slechts een
budget van 3.000 gulden extra per woning beschikbaar. Daar
doe je niet zoveel mee. Bovendien is de maat veel te groot en
je sluit totaal niet aan op de individuele woonwensen van de
toekomstige bewoners.'

Doortastend
Het idee voor een ecologische woonwijk als landelijk
voorbeeld is in 1993 ontstaan na de bekendmaking van de
plannen voor de Vinex-locaties. Om duurzaamheid breed op
de kaart te zetten moesten 800.000 woningen worden
gebouwd in twintig jaar. In de zelfde tijd verscheen het
NMP2 waarin de overheid teleurgesteld concludeerde dat de
consument en het mkb zo moeilijk bereikbaar waren om hun
milieubeleid aan te verkopen. Marleen Kaptein was ervan
overtuigd dat er daarvoor andere instrumenten nodig waren
dan Postbus 51-spotjes met de boodschap 'een beter milieu
begint bij jezelf'.
Eind jaren tachtig was ze verbonden aan de TU Delft bij een
researchgroep voor 'Open Bouwen' waar ze zich specialiseerde in bewonersparticipatie bij het ontwerpen van plattegronden in de sociale woningbouw. Met een groep specialisten
werkte ze aan plannen voor een voorbeeldproject, gericht op
een breed publiek. Daar kwam een concept voor een
ecologische woon- en werkwijk uit voort, met een kant-enklaar waterconcept en energieconcept erbij inbegrepen. 'Er
was zoveel animo, zoveel expertise voorhanden. We hadden
al tachtig belangstellende bewoners nog voordat er een
locatie bekend was. Achteraf gezien leek het echt alsof de tijd
er rijp voor was. De toenmalige directeur Sector Ruimte van
Culemborg, ir. Jan Goed, vond het een fantastisch idee en
vroeg ons eens te komen praten. Hij geloofde oprecht in
duurzame ontwikkeling. De gemeente voerde al een groen
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beleid en het college was geïnteresseerd in participatie van
de bevolking. De locatie die ervoor in aanmerking kwam, was
uniek: rondom het waterwingebied van de stad en direct
gelegen aan het NS-station.'
Basis van het succes was dat de gemeente het concept van de
stichting toejuichte, heel doortastend de grond meteen
kocht toen de gelegenheid zich voordeed en de opgerichte
stichting als partner accepteerde. De Projectgroep EVA-Lanxmeer zorgde voor de gezamenlijke uitvoering van het
EVA-concept, legt Marleen Kaptein uit. 'Eind 1998 besloot
de gemeente geen ontwikkelaar uit te nodigen, maar zelf
opdrachtgever te zijn voor de eerste honderd woningen, tot
aan het definitief ontwerp. Dit op voorwaarde dat zestig
procent van de woningen op voorhand verkocht en verhuurd
zou zijn. Daar voldeden we met gemak aan.'

Participatie
Veel ontwikkelaars zullen gruwen van het idee dat ze met
bewoners aan tafel plannen moeten bespreken. Het staat
lijnrecht tegenover de jarenlang gevolgde traditie van
'turn-key' verkopen van woningen aan de consument. 'Het is
een kwestie van organiseren', reageert Marleen Kaptein
resoluut. 'Mijn ervaring met het open bouwen bij de TU
Delft was dat je de bewoners heel goed kunt laten meedenken over de plattegrond van hun woning, mits je de
procedure strak leidt.
In het EVA-concept hebben belangstellenden ("mogelijk
toekomstige bewoners") een eigen rol naast experts op het
gebied van stedenbouw, landschap, architectuur, energie en
water. Eerst hebben we een serie workshops georganiseerd
om de mensen goed te informeren over het EVA-concept en
hen in staat te stellen hun eigen ideeën en wensen te
formuleren. De kwaliteit van "het bewonersboek", dat
daaruit voortkwam, maakte grote indruk op alle professionals. Verder hebben de belangstellenden nog enkele malen
feedback kunnen geven tijdens de ontwerpfase van het
stedenbouwkundig plan.'
De grote winst van bewonersparticipatie, behalve dat het
veel meer woonplezier oplevert, is dat er voortdurend
nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan, aldus Kaptein.
'Mensen die ergens met plezier wonen, eigenen zich die plek
toe. Ze onderhouden hun huis beter, zorgen goed voor de
omgeving.' Ze wijst op de Gaudi-muur bij een van de scholen,
geïnspireerd op de Catelaanse architect/kunstenaar. 'Het
idee daarvoor kwam van een van de bewoners tegenover de
school. In plaats van de geplande beukenhaag om het
schoolplein stelde ze voor om een afscheiding te maken in de
vorm van een Gaudi-achtige drakenmuur. Gedurende drie
jaar hebben leerlingen van groep acht, die afscheid van
school namen, onder leiding van een metselaar een stuk van
de muur gebouwd. De muur is versierd met mozaïeken
waarin zelfgemaakte tegeltjes met hun namen zijn verwerkt.
Een geweldig leuk en leerzaam idee!

Zo zijn er talloze voorbeelden van bewonersinitiatief. De
door bewoners opgerichte Stichting Terra Bella beheert een
groot deel van het openbare groen. Sinds vorig jaar heeft
Lanxmeer ook een eigen energiebedrijf Thermo Bello, die het
beheer van de lokale stadsverwarming heeft overgenomen
van waterbedrijf Vitens.

Lessen
Gegeven het succes en de grote belangstelling voor de
ecologische wijk rijst de vraag waarom de gemeente
Culemborg niet meer pronkt met dit succes en het verder
toepast. Een vraag, die ook wordt opgeworpen in het boekje
van het Nirov 'Gezond, leefbaar en veilig'. De wijk Parijsch,
de laatste grote uitbreiding aan de noordkant van de
gemeente, is toch weer op de klassieke manier door ontwikkelaars neergezet. Kaptein: 'Toekomstige kopers en huurders
een paar vragen stellen en een rijtje huizen van verschillende
gevels voorzien is margewerk, als je het vergelijkt met de
integrale manier en de volledige betrokkenheid van de
bewoners in het geval van Lanxmeer.
Er is gebrek aan vertrouwen in participatie omdat het vooral
als ballast wordt gezien in plaats van als bron van kracht en
expertise. Het is ook een complex proces.'
Echte duurzame ontwikkeling komt zo moeilijk van de grond
omdat het een integrale aanpak vereist. Dat is volgens
Marleen Kaptein de tweede belangrijke reden waarom
Lanxmeer zo weinig navolging krijgt.
'Een van onze doelstellingen was om de kennis en ervaringen
die we hier met Lanxmeer hebben opgedaan over te dragen
aan andere gemeenten. Sinds de oplevering van de eerste
woningen in 2000 hebben wij honderden groepen uit
binnen- en buitenland ontvangen en aan talloze interviews
en onderzoeken meegewerkt.
Veel medewerkers van gemeenten gaven tijdens excursies
aan behoefte te hebben aan verdieping en bijscholing over
duurzaamheid.
Bij de start van het project meenden wij een brug te kunnen
slaan tussen het beleid van de overheid en mensen in de
samenleving. De verwachting was - en dat was kennelijk
naïef - dat "de overheid" je dan ook als bondgenoot zal
beschouwen en die kennisoverdracht mede zal faciliteren.
Integendeel. Wij worden nog steeds regelmatig geacht gratis
mee te werken aan alle brochures, rapporten, video's en
websites waarin over Lanxmeer is gepubliceerd... maar daar
zijn kennelijk geen budgetten voor.'

Kwaliteit
Het begrip duurzaamheid wordt nog altijd veel te beperkt
ingevuld en meestal geassocieerd met 'minder'. Minder water,
minder energie. Onzin en onterecht, zegt Marleen Kaptein
stellig. 'Luister maar naar mensen als Wubbo Ockels. Er is
energie zat. Waar het om gaat is dat je het anders aanpakt en
duurzaam gaat benutten. Waarom is dat zo moeilijk?
Jacqueline Cramer, best een goede en zeker deskundige

milieuminister, kreeg het ook niet voor elkaar. Uiteindelijk
bepaalt de minister van Economische Zaken in dit land hoe
we onze energie opwekken. En dus komen er weer kolencentrales. De positie van EZ zit echte doorbraken in de weg.'
Ze heeft weinig hoop voor de komende tijd. 'De reorganisatie
van het overheidsapparaat staat hoog op de lijst van politieke
prioriteiten, wat betekent dat je niet bezig bent met de
toekomstige energievoorziening. Wat zijn onze nieuwe
verdienmodellen voor de toekomst? Nog steeds is het voor

Het is een misverstand
datje de bewoners niet
kunt laten meedenken
traditioneel denkende ontwikkelaars en gemeentebestuurders moeilijk om aan andere doelgrepen dan gezinnen te
denken. Dezelfde mensen die twintig jaar geleden riepen
"Laat ons die Vinex maar voor onze rekening nemen. Wij
weten wat de mensen willen", hoor je nu zeggen dat een
project van zeventig woningen toch wel heel aantrekkelijk is.
Nu zie je in alle vakbladen en publicaties steeds meer
aandacht voor de economische waardering van welvaartseffecten en overheidsinvesteringen. Waarom is het zo
ingewikkeld om omgevingskwaliteit in economische termen
te vatten? Als je met oogkleppen blijft kijken, zie je dat inderdaad niet. De kans bestaat dat ze gedwongen door de crisis
nu wel moeten, maar in wezen is het bespottelijk. Het is de
decadentie ten top dat je juist in goede tijden, zoals in de
jaren negentig, alleen maar oog hebt voor meer-meer-meer.'
1* Marcel

Bayer
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