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articipatie b ew oner s essentieel

Stichting EVA'
voorbeeldproject voor
duurzaam wonen en werken
Marielle
Dubbeling
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arleen Kaptein, oud-bestuurslid
Vi'b, en secretaris van

',ran de

1 Y Isri.hring Mens & tuchitectuur, houdt zich intensief bezig met de

vraag naar een eigentijdse vormgeving van
de vele facerten van 'duurzaamheid'.

Daarbij

Onlangs presenteerde
Marleen Kaptein in het
Viba-cafd de plannen aan
S tichttug E.V.A. (Ecolo gisch
Centrum uoor Educatie,
Voorlicltting en Adaies) .
Stichting E.V.A. stelt ziclt
onder nrcer ten doel bio-ecolo gis ch b ouw en, p er nmcultuur en organische aorffigetsirtg in een integraal ontworpen woonwijk samen te
brengen. Een Centrum aoor
lntegrale Ecologie zal aan
bewoners,bezoekers en
ond

er zo eker

s m o g elijkhe d en

bieden om actief in het project te participeren.
' Omgaan met kringlopen'
aormt daarbij ddn aan de

centrale thema's.

om vormgeving van een
duurzame leefomgeving, gericht op het
bieden van mogelijkheden tot kennisoverdracht en het opdoen van ervaringen die
inspireren en intrigeren.
gaac het
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omzetten van afual in enersie. De moge-

ervan te kunnen geniecen, zou de vraag
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kunnen doen toenemen. In de komende
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gen gebouwd worden. De vele jonge gezin-

Consument
In de rwee jaar dat zij meewerkte

aan de

voorbereiding van de Nationale VibaPrijsvraag, raakte Kaptein ervan doordrongen dar er in Nederland voor een groter
publiek amper mogelijkheden bestaan om
kennis te maken met de meerwaarde die
ecologische architectuur en een natuurlijke
leefomgeving bieden. Veel projecten, die
ecologische concepten als uitgangspunt
voor onrwerp en beheer hanteren, refereren in beleidssrukken aan begrippen als
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ving waarin nieuwe energiebronnen, ands-
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normaal zijn. De lfl\'aii-E-

van communicatie
teit van de woningen en het hele leefmilieu
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tiekader voor een leefbare wereld.

Wonen en werken
van 1993 groeide bij Marleen
Kaptein de wens om daadwerkelijk vorm

In

Veranrwoordelijke Stad), Ievende ecosystemen (de lrvende Srad) en gemeenschappelijke betrokkenheid (de Paniciperende
Stad) '). Tegelijkerrijd blijft echter de
mogelijkheid voor de consument om daadwerkelijk individueel bij deze projecren
betrokken te zijn en erin te paniciperen
beperkt. Dit lijkt Kaptein juist een van de
voorwaarden te zijn voor het op grote
schaal ingang doen vinden van milieube-

re geven aan een voorbeeldproject waar

Referentiekqder
Veel natuurlijke processen vinden vaak
buiren ons gezichrweld plaas. Dit geldt

Gcund -Dpuurln

r

re vervoermrcideren en

energie-extensivering, integraal ketenbeheer en hvditeitsbevordering (de

wustere leefwi,izen.
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de loop

mensen, van jong tot oud, korte of langere

tijd kunnen verblijven. Daar kunnen

ze

van gedachten wisselen met de medewerkers en bewoners en inzicht laijgen in vele
acruele (en toekomstige) duurzaamheids-

onrwikkelingen.
Begeleid door ORTA Proces te Urrecht,
heeft Kaptein voorjaar 1994 met een interdisciplinaire kerngroep in een beeldvormingsproces de basis gelegd voor de ontwikkeling van het huidige plan. Onder
hen waren een agrari€r, een energie-deskundige, een sociaal pedagoog en vele
Viba-leden: Atelier BAK, Auro
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Een integraal waterconcept, zoals in het project Rijkerswoerd in Arnhem, zal ook in het
Centrum voor lntegrale Ecologie wordt gereal i s ee rd. ( I ll u st rati e o p M aat)
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\aruurverven, Leembouw Nederland, de
'tr-oonwinkel Arnhem en ORTA Atelier.
i-{:r r.oorbeeldproject dat Stichting E.V.A.

:.j

voorsraat heeft een stedelijk cq stads-

:ard karakter. Rond

een Cenrrum voor

adviesbureaus: zoveel mogelijk normale
economische activireiten ter bevordering
van de integratie van wonen en werken;

''pProeftuinen' waar nieuwe onrwikkelingen worden onderzocht en uitgetest.

tecten, tuin- en landschapsarchitecten en

stedebouwkundigen.

.:iegrale Ecologie zal op middelgrote
s;haal (circa l5 ha) stedelijke en agrarische
::bourving gerealiseerd worden. Voorlopig
'*'ordr uitgegaan van een honderdtal
'*'oningen en een gemengd agrarisch

bedrijf om de diverse kringlopen zo optimaal mogelijk te kunnen sluiten. Gesrreefd
'.*'ordr naar gevarieerde woningg'pen voor
'.'erschillende doelgroepen, mer een zo

*oor mogelijke verbinding

tussen wonen

e;r g'erken,

Concrete elemenren binnen bovenger: oemde woonwijk omvatten:
' Een Centrum voor Integrale Ecologie,
dat ruimte biedr voor workshops, seminars, lezingen, cursussen en culrurele

Reolisotie
Een aantal gemeenten heeft reeds belang-

stelling getoond om Srichring E.V.A.
ruimre te bieden voor een mogelijke lokatie en haar plannen te integreren in de
eigen toekomsrige stadsrandonrwikkeling.
Tevens melden zich personen/gezinnen die
belangstelling hebben voor het projecr en
voor bewoning daarbinnen. Ook de
betrokkenheid van veel medewerkers
beperkt zich niet tot de onrwerp- en planningsfase. Een groot gedeelte van hen wil
zo mogelijk naar de 'EVA-wijk'verhuizen,
er hun beroep uitoefenen en hun mede-

') 'Ecologisch veranrwoorde sredelijke ontwikkeling (EVSO), drs. S. Tjallingii,
Instiruut voor Bos- en Natuuronderzoek,
\Tageningen 1992
Ge|nteressccrden

kunnen uoor uerdere infor-

matie omtrent Stichting E.V.A. en haar

phnnen contact o?nemen ntet: Marleen
I{tptein, AnsteUijk 1Ia, 1074 HR
Amsterdam, tel: 020-67 t I 734, fax: 020-

6644363
Bewoners moeten in het Centrum voor
lntegrale Ecolgie weer betrokken raken bij
natuurlijke kringlopen. (llustratie opMaat)

bij-

eenkomsren; een bibliorheek/videotheek

met leestafels, kleine boekwinkel, serres
1'oor een rheetuin mer kleine horeca en

gastenverblijven

'
.

Gedifferentieerde woningtypes in een
redelijke dichtheid, die voorbeelden bieden voor stedelijke permaculruur;
Een gemengd boerenbedrije volgens per-

macultuur-principes onrworpen en opgezet, als voorbeeld voor een meer regionaal gerichte voedselproduktie;

'

Medicinale kruidentuinen en aquacultures;

'

Een kinderboerderij waar kinderen ver-

trouwd kunnen raken met de verzorging
van dieren en gewassen, mer biologische

'

rrarerzuivering en ahernarieve energievoorziening;
(Bouw)bedrijven, areliers, winkels en
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werking verlenen aan de activiteiten in en
rond het cenrrum. Dit berekenr dat veel
van de toekomstige bewoners zich vanuit
hun vakgebied reeds met ecologie en duurzame onrwikkeling bezig houden, hetgeen
de uitstraling die dir voorbeeldprojecr
heeft in hoge mare zal vergroten.
Voorlopig zal echter de nadruk liggen op
een haalbaarheidsstudie en een markwerkenning. In het kader daarvan wordr
gewerkt aan een creatieve en gefundeerde
uitwerking van de plannen in samenwerking met permacultuurspecialisten, archi-
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