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Integrale aanpak e logis
EVA-Lanxmeer, de nieuwe woonwijk in Culemborg die nationale maar
ook internationale faam verwerft als summum van duurzaam bouwen,
begint vorm te krijgen. Reeds tijdens de planvorming is het project
met zeer veel belangstelling door vakwereld en overheid gevolgd. Het
innovatieve karakter van de wijk en het feit dat het in Culemborg ging
om een samenwerking tussen particulier initiatief en locale overheden
was al in 1996 voor het Duitse ministerie van Onderwijs, Wetenschap,
Technologie en Onderzoek aanleiding om EVA-Lanxmeer aan te merken als een Europees voorbeeldproject op het gebied van ecologische
kwaliteit van de leefomgeving
en energiebesparing. Ook de
Nederlandse overheid blijft niet achter. Eind vorig jaar kreeg de wijk
tijdens de S t I R / S E V manifestatie Intensief Ruimtegebruik in
Rotterdam de status van voorbeeldproject Intensief Ruimtegebruik.
Dat EVA-Lanxmeer die status ontving heeft alles te maken met het
integrale uitgangspunt van de wijk.
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stedenbouwkundige
Culemborg.

In EVA-Lanxmeer, een locatie van circa 2 4 hectare, waarvan 12 hectare
voor bewoning wordt gebruikt, zijn wonen, werken en recreëren niet
gescheiden maar gemengd. Verschillende functies lopen door elkaar, en
dat in een stedenbouwkundige context die zich nadrukkelijk onderscheidt
door de geconcentreerde aandacht voor behoud, restauratie en versterking van de landschappelijke en historische waarden van de natuurlijke
omgeving van dit voormalige waterwingebied van waterbedrijf Gelderland.
Inrichting van het gebied, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en
de architectonische invulling, is niet alleen een zaak geweest van bouwprofessionals: hoeksteen van het EVA project is bewonersparticipatie.
Ook dat is een aspect waarom de rijksoverheid zo tevreden is met het project in Culemborg. VROM staatssecretaris Johan Remkes, in Trouw: "Een
heel goed initiatief. Juist omdat hier maatregelen op het gebied van energie, stedenbouw en bewonersparticipatie zijn gecombineerd."
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Schaalsprong.
De oorsprong van EXA-Lanxmeer ligt begin jaren
negentig. Marleen Kaptein had als bestuurslid van de VIBA meegewerkt aan de organisatie van een landelijke architectuurprijsvraag voor
Mens en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen, en was tevens een van
de juryleden. De winnende ontwerpen voor elk 100 woningen zouden
in 4 gemeenten gerealiseerd worden. De kwaliteit van de 95 inzendingen was hoog. Minister Alders reikte in 1 9 9 2 in Den Haag de prijzen uit. In het licht van de toen nog aanstaande bouwgolf van VINEXwoningen drong de vraag zich op: hoe kunnen woonconsumenten,
bouwbedrijven en ook architectuurstudenten kennis nemen van deze
hoogwaardige ecologische woningen. De overheid sprak in die jaren
over een noodzakelijke cultuuromslag. Het idee ontstond om een voorbeeldproject op te zetten. Kaptein: "Mijn stelling
was: wil je echt laten zien wat duurzaam bouwen
en wonen betekent dan is een schaalsprong
nodig. Niet een paar voorbeeldwoningen maar
een complete wijk van honderden woningen. Pas
dan kun je consumenten kennis laten maken met
wat een duurzame woonomgeving in kan houden.
Voorop moest staan dat duurzaam bouwen meer
is dan louter gebruik van duurzame bouwmaterialen en laag energiegebruik. Het moet, in veel bredere zin, gaan om de kwaliteit en duurzaamheid
van de menselijke leefomgeving, vormgegeven
door bio ecologisch bouwen, organische architectuur, permacultuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en beheer van kringlopen ter plekke. In
deze leefomgeving moet bio-ecologisch bouwen in
samenhang met de 'aandachtsvelden' landschap,
mobiliteit, educatie en communicatie integraal
worden gezien."
Netwerken.
Kaptein consulteerde haar netwerken. Technische Universiteit Delf, de studiegroep
van Kees Duivesteijn, Eric Goewie van Landbouwuniversiteit Wageningen, het
Delftse
bureau
opMAAT, Dick Sidler (voor integrale energieconcepten), Fransje de waard (permacultuur concept) en
vele anderen praatten mee over de nieuwe duurzame woonwijk. In 1994 kwam Kaptein - ze had
inmiddels de Stichting E.V.A. - Ecologisch Centrum
voor Educatie, Voorlichting en Advies - in contact met
de gemeente Culemborg. Jan Goed, toen nog hoofd
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sector ruimte, gaf te kennen dat de plannen, zoals
die tot dat moment gevorderd waren, heel goed pasten in het beleid van Culemborg. Toen Culemborg ook
nog een goede locatie beschikbaar had, een terrein op
en rond een waterwingebied met boomgaard, ingeklemd
tussen de Rijksstraatweg in het noorden, landbouwgronden aan de oostzijde, NS-station in het zuiden en een woonwijk ten westen, kwam realisering van de plannen dichterbij.
(
Door toezeggingen van de provincie - Gelderland was zo positief over de plannen en doteerde een extra contingent van 200 woningen kreeg de Stichting E.V.A. echt goed de wind in de zeilen.
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Stedenbouwkundige
ateliers.
Toen de locatie bekend was en de
extra contingenten binnen waren, organiseerde de Stichting E.V.A. met de
gemeente Culemborg inspraakrondes.
In februari 1996 ging de samenwerking van start. Nadat een stedenbouwkundig plan was ontworpen, stond een serie interdisciplinaire ateliers gepland, waaraan ook een delegatie van bewoners zou meedoen.
Uiteindelijk werd eind 1997 een Masterclass georganiseerd, met een drietal experts uit het netwerk van de Stichting E.V.A. De suggesties voor verbeteringen van het plan waren overtuigend en een van de experts,
Joachim Eble uit Tubingen, werd gevraagd om zijn visie in samenwerking
met Hyco Verhaagen van Copijn Utrecht nader uit te werken. Dit nieuwe
plan oogstte lof en instemming van gemeente, de Stichting E.V.A. en de
bewoners.
In het stedenbouwkundig plan worden diverse functies ondergebracht.

che woonwijk Culemborg
waardevol wonen en werken
Stedenbouwkundig
plan. Het stedenbouwkundig plan is geheel in
lijn met het uitgangspunt van permacultuur-ontwerpmethoden (samentrekking van permanent en (agri)cultuur). Permacultuur gaat uit van zorgvuldig
gebruik van grondstoffen en eindige bronnen, het zoveel mogelijk sluiten
van stof- en energiekringlopen en gezond maken van ecosystemen.
Leven met en in de natuur wordt in de stedenbouwkundige context gestimuleerd door een zoneringsprincipe ontleend aan deze cultuur. Eerst het
priveterrein, direct om het eigen huis, met als inrichtingsbeeld een miniparadijs met rust, zon en schaduw, dan de uitloop van het privé-terrein in
buurttuinen, met speel- en zitruimtes en fruitbomen, vervolgens de openbare ruimte, opgevat als een 'eetbaar' landschap in de vorm van miniplantages, jungletuin en moestuinclusters, en tenslotte de vierde zone,
een land- en tuinbouwgebied met biotuinbouw, oerakkers en duurzame
veeteelt.
Dit recreatieve, productieve en therapeutische landschap ligt ingebed in
een plan dat recht doet aan bestaande structuren. In de planvorming is
rekening gehouden met archeologische vindplaatsen (twee woonplekken
uit de bronstijd) en bestaande landschappelijke kenmerken, zoals het
waterwingebied met boomgaard.
Landschapsarchitect Verhaagen heeft in het stedenbouwkundig plan oude
elementen opnieuw zichtbaar gemaakt. Naast de archeologische vindplaatsen is ook de oude rivierarm van de Lek, in oude luister hersteld.
Ook werden bestaande waterlopen verbeterd en zijn de karakteristieke
landschapselement en versterkt.
Om de ecologische waarde van het gebied te verhogen is een verbinding
tot stand gebracht met de spoordijk, een belangrijke ecologische drager,
en zijn waar mogelijk aantakkingen gerealiseerd met het omliggende landschap. De ecologische kern van de wijk, het centrale gedeelte van het
waterwingebied, is door middel van een boszone gekoppeld aan het
riviertje De Meer en spoordijk.
Op deze manier ontstaat een stedelijke ecologie met een grote diversiteit
aan natuurlijke kwaliteiten, en rijk aan elementen die naast hun primaire
functie van woon- en voedselvoorziening ook een educatief en esthetisch
doel in zich dragen.
Waterbeheersing
en energie.
In het stedenbouwkundig plan zijn
een aantal ingrepen voor waterbeheersing opgenomen. Straatwater wordt
opgevangen in wadi's en weggeleid van de beschermingszones van het
waterwingebied. Het overschot aan hemelwater, van het dak en openbaar
groen, komt met het spoelwater van het pompstation van waterleidingbedrijf terecht in een verzamelvijver en gaat na filtrage door een zandlaag als
huishoudwater naar de woningen, voor gebruik in toiletten en wasmachine.

1 Heilige

land

2

Rijksstraatweg

3

Waterwingebied

4 Eerste
5

fase

Spoorlijn

Met als belangrijkste: wonen. In de wijk komen ongeveer 200 wooneenheden, zowel geschakeld, gestapeld als alleenstaand, voor kopers en
huurders. Geheel passend in de integrale opzet van de wijk is werken niet
losgekoppeld van de woonfunctie. Beide zijn nauw verweven. Woningen
hebben flexibele plattegronden; ateliers zijn in de wijk aanwezig.
Langs de provinciale weg, de N320, nabij het NS-station, is een kantorenen bedrijvenstrook geprojecteerd, Caetshage, ontworpen door Eble. Nabij
het station komt
een multifunctioneel bezoekerscentrum, het EVA
Centrum. In het noorden van de wijk staat een ecologische stadsboerderij
gepland.
Diverse architecten.
De eerste fase van de bouw is inmiddels afgerond. De 53 woningen die in deze fase zijn gebouwd worden inmiddels
bewoond. Een deel van deze woningen is ontworpen door Eble en een
deel door ORTA Nova uit Bunnik. Verschillende architecten zijn uitgenodigd
om woningen voor andere gebiedsdelen van EVA Lanxmeer te ontwerpen.
Alexandra Dietzsch Architectuur,
ArchiService, Bureau opMAAT (met
prachtige waterwoningen), en architecten- en ingenieursbureau kristinsson dragen ontwerpen bij aan de wijk. Bewoners worden in de gelegenheid
gesteld om hun stempel te drukken op het uiteindelijke ontwerp.

Het afvalwater, van wasmachine, douche en keuken, wordt afgevoerd naar
een heliofytenfilter. Er zijn er drie gepland. Zwart water gaat naar een biogasinstallatie, die wordt gekoppeld aan een Living Machine. De energie
die deze installatie produceert wordt teruggevoerd en ingezet ten behoeve
van gebouwen in de wijk, onder andere het EVA Centrum en de
Kwartelhof, een complex voor gemeenschappelijk wonen voor senioren.
Energie speelt een belangrijke rol in het planconcept. De bebouwingsrichting is zoveel mogelijk naar het zuiden georiënteerd. In de eerste fase van
het EVA project wordt intensief gebruik gemaakt van de bebouwingrichting. In fase 1 zijn de woningen uitgevoerd met voorzieningen, zoals zonnegascombi en PV. In de volgende fases van het project wordt steeds
meer gestreefd naar autarkie. Dat wordt al duidelijk in fase 2. Deze heeft
als energiekarakteristiek meegekregen 'biobrandstof. Naast, ook hier,
zonoriëntatie wordt in deze fase een collectief verwarmingssysteem
opgenomen, met warmtepompen en warmte/kracht. Het spoelwater
van de filters van het waterleidingbedrijf fungeert als warmtebron
voor dit energievoorzieningensysteem. In volgende fases neemt
de energiekarakteristiek steeds weer nieuwe vormen aan. In
het EVA Centrum is biogas de energiebron. Windmolens, bjpj
massa uit de stadstuinbouw en snoeihout,; en ónder-:
grondse bodemopslag zijn bronnen van energïë^ie- awiSS
de orde komen in weer andere delen van de wijk. H'et
maakt EVA-Lanxmeer ook in energetisch opzicht tot
een heel bijzondere woonwijk. [~|
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