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VAN DE REDACTIE
Nabranders over quarantainetijd
Verbazend hoe snel we ons wisten te voegen
in het abnormaal van de ‘’intelligente
lockdown”. Hartveroverend hoeveel zorgzame
en lieve initiatieven er werden bedacht en uitgevoerd! Bemoedigend om te zien hoeveel
mensen creatieve wegen vonden om elkaar
binnen de geldende beperkingen zo maximaal
mogelijk nabij te blijven. Indrukwekkend, getuige te zijn van het lef en de creativiteit van
ondernemers, kunstenaars, podiumartiesten,
horeca-mensen, die niet in slachtofferigheid
vervielen, maar nieuwe wegen zochten om te
doen waar ze goed in zijn. Vrolijk werden we
van allerlei kleine buurtinitiatieven, zoals hofconcertjes en stoepkrijttekeningen. En, eerlijk
is eerlijk, we voelden ook dankbaarheid voor
de manier waarop dit land georganiseerd is en
bestuurd wordt. Met alle kritische noten die we
er gretig over kraken – en terecht, dat hoort
thuis in een democratie! – hadden we over de
hele linie zeker in die eerste fase, toen de gezondheidszorg op instorten stond, het gevoel
dat er in Den Haag geregeerd werd, regie gevoerd!
Intussen is alles weer aardig normaal aan het
worden. We zijn vertrouwd geraakt met stre-

pen op de winkelvloer, flesjes gel bij ingangen
van supermarkt, tandarts of kerk, stoelen die
wat verder uit elkaar staan, looproutes door
gebouwen, langgerektere rijen voor de marktkraam. En we hervinden gaandeweg de vrijmoedigheid om weer wat dichter in elkaars
buurt te komen, binnen te lopen, samen te
eten of een borrel te drinken. Een normale en
gezonde gang van zaken, zolang we ons ervan
bewust blijven dat enige voorzichtigheid geen
kwaad kan. Maar wat was ik blij toen ik na
lange weken fysiek afstand houden weer met
mijn kleindochtertje mocht ravotten, in en op
die fantastische waterspeelplaats tegenover
het Kwarteel. Doorweekt tot op de draad
voelde ik me hartgrondig gelukkig!
Namens de redactie wens ik ons allen een zomer vol nabijheid, zorgzaamheid en creativiteit
toe, zo mooi dat het niet normaal is! En by the
way, weet je dat je in en om Culemborg heel
best vakantie kunt vieren? En ’s avonds lekker
in je eigen bed slapen!
Henk Fonteyn

Maggies Wedding bij
Het Kwarteel,
maart 2020
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BERICHT VAN TOPLA
De meest recente ontwikkelingen!

omgevingsvergunning loopt nu. Daarna volgt
nog een uitgebreide
bestemmingsplanwijziging. Over een jaar
hopen de bewoners er te kunnen wonen. Het
is een CPO project (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap).

Het Quartet
Op 22 juni a.s. worden de laatste 13 woningen
van het Quartet opgeleverd. In mei werd ToPla
door een aantal bewoners van de Guido
Gezelleweg en het Quartet benaderd over de
aanleg van de verschillende voorzieningen
voor verkeer langs het Quartet aan de
Parallelweg-Oost zijde. Hoe gaat dat er uit
zien, nu de bouw van de woningen voltooid is.
Wie rijdt, fietst, wandelt hier langs welke route
van de VMBO naar het station? En vooral: hoe
blijft dat voor iedereen veilig?
Maandag 22 juni treffen de projectleider van de
gemeente, de school (Lek en Linge), de
verkeersdeskundige van de gemeente en
ToPla (initiatiefnemer) elkaar op het
parkeerterrein bij het Quartet. De bedoeling is
om met elkaar tot een best mogelijke oplossing
te komen. Een apart probleem op deze plaats
is het parkeren van de forenzen en de route,
waarlangs zij het parkeerterrein benaderen.

Werfterp Noord en Werfterp Zuid
De gemeente wil deze kavels graag in
samenhang laten ontwikkelen. Een belangrijk
punt van overleg tussen ontwikkelaar, architect
en gemeente is hier het vinden van een
oplossing voor het parkeren. Wat is de
parkeernorm voor deze kavels? In onze wijk
speelt autodelen een steeds grotere rol. Mag
dat meetellen? Moet er geparkeerd worden op
eigen terrein? Kan Lanxmeer binnen de
gemeente een uitzonderingspositie innemen
op dit gebied?
Op 3 juli is er een overleg met de gemeente.
Zeker is, dat het wijkpark, hoe dierbaar ook
voor de inwoners, het ontwikkelen van een
goed plan ingewikkeld maakt. Wat een
moeilijke bult (hij zag de heuvel vooral als het
voormalige gronddepot) ligt daar toch in het
midden, zuchtte de projectleider van de
gemeente toen wij met hem over de
Multaltulilaan liepen.

Het Kwintet
Op 12 juni j.l presenteerden de 5 toekomstige
bewoners van de kavel naast het Kwarteel hun
plannen voor de bouw van 5 kleine huisjes (44
m2 buitenmaat, 36 m2 binnenmaat) en een
fietsenberging aan hun toekomstige buren. De
kavels waren met kleurige linten uitgezet; het
gras was van te voren gemaaid door de
gemeente en er was een prachtige maquette
van het huis. De aangevraagde

Verder zijn op dit moment geen ontwikkelingen
in de wijk.
ToPla. Erica Delgorge

STUDENT (62) ZOEKT TIJDELIJK EEN KAMER TE HUUR.
Mijn naam is Miha Fuderer, 62 jaar, lid van BEL (#1114). Ik woon in
Eindhoven, maar zal waarschijnlijk per midden september beginnen aan een
promotie aan het UMC-Utrecht. Graag zou ik tijdelijk een kamer huren,
bij voorkeur in Lanxmeer. Bij "tijdelijk" denk ik aan enkele weken à
enkele maanden rondom oktober. Graag kom ik hierover in gesprek met
mensen die zo iets kunnen aanbieden. Tel. 06-28840657. Of
miha@belfuderer.eu
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SAMEN LEVEN IN LANXMEER
Niets is onmogelijk! Na bijna 20 jaar ontmoetten wij, de schrijvers van dit artikel, elkaar voor de eerste
keer, terwijl we nagenoeg buren zijn! En de manier waarop we elkaar hebben ontmoet was helemaal
bizar: via een telefoonschermpje! Normaliter loop je tegen bewoners gewoon ‘aan’, op straat, in een
hof of bij Caetshage of bij anderen in huis of de tuin. Maar wij zagen elkaar voor het eerst via
Whatsapp middenin de quarantainetijd. Chris woont in de Nesciohof en Sandra in de Toon
Hermanshof en echt, we hebben niet onder een steen geleefd, maar onze wegen hebben elkaar
simpelweg nooit gekruist. Zou onze wijk misschien groter zijn dan wij altijd dachten? Dat zou zomaar
zo kunnen zijn. Te groot om iedereen te kennen? Dat zeker! Het schijnt zo te zijn dat 150 het
maximale aantal mensen is dat je nog persoonlijk kunt kennen. Lanxmeer telt anno 2020 het
achtvoudige.
Lustrum-feuilleton
Dat Lanxmeer volwassen is geworden gaan we vieren. Want onze wijk bestaat in dit kroonjaar (of
zullen we zeggen coronajaar?) twee decennia! De Nieuwsbrief-redactie wil hier speciale aandacht aan
besteden. Samen met het BEL-bestuur heeft de redactie 4 thema’s gekozen, om terug én vooruit te
kijken. Sandra en Chris hebben de handen ineengeslagen en zij interviewen mensen die een
sleutelrol hebben gespeeld bij het ontstaan, de ontwikkeling en de inrichting van de wijk. Als bewoners
van het eerste uur brengen zij ook hun eigen perspectief in. De volgende 4 thema`s verschijnen in het
BEL-nieuws dit jaar:
1.
2.
3.
4.

Samen leven, ontmoeten en initiatief
Duurzaamheid, energie en klimaat3
Permacultuur, natuur en biodiversiteit
De impact van Lanxmeer door andere ogen

De wijk als totaaltheater
Lanxmeer is een begrip. Niet alleen in Nederland maar ook ver over de landsgrenzen. De cijfers
spreken boekdelen: er zijn zo’n 300 huishoudens en er wonen circa 1200 mensen. Er zijn 1600
excursies rondgeleid de afgelopen twintig jaar met groepen variërend van 20 tot 80 deelnemers,
waaruit we kunnen concluderen dat duizenden mensen uit alle hoeken van de wereld en met allerlei
achtergronden en interesses door onze wijk hebben gelopen. Gemeentebestuurders en -ambtenaren,
studenten, architecten, biologen, bewonersgroepen, wijkorganisaties, woningbouwcoöperaties, je
noemt het en ze waren er. Uit zeer veel Nederlandse gemeenten, uit Frankrijk, de VS, Brazilië, ZuidKorea, Duitsland, Italië enzovoort. Te veel landen om op te noemen.
Het was niet moeilijk om te bedenken wie we als eerste wilden interviewen. De geestelijke moeder
van Lanxmeer is Marleen Kapteijn. Drie decennia geleden is het zaadje van een duurzame wijk in
haar creatieve brein geplant. Geschoold als binnenhuisarchitecte en jarenlang werkzaam in de
theaterwereld ontwikkelde Marleen steeds meer interesse voor integrale en duurzame
stedenbouwkundig processen, waarbij participatie van bewoners centraal staat.
De ervaringen en de netwerkrelaties die haar pad kwamen, droegen gaandeweg bij aan de vorming
van het concept Lanxmeer: Eind jaren ‘80 werkte ze aan de TU Delft, afdeling Open Bouwen, waar ze
zich specialiseerde in bewonersparticipatie bij ontwerp van woningen. Als bestuurslid van de VIBA en
Stichting Mens & Architectuur, deed ze veel ervaring op met ontwerp van ecologische architectuur en
de organische ontwikkeling van het landschap in relatie mens – natuur – architectuur. In 1992 volgde
ze de ‘Permaculture Design Course’. De samenvoeging van al deze ontwerpprincipes vormde in 1993
de basis voor een integraal concept voor Lanxmeer.
Marleen kreeg de wind in de rug door landelijke ontwikkelingen, begin jaren 90: De overheid wilde
Duurzaamheid groot op de kaart zetten o.a. door de bouw van 800.000 woningen in grote VINEXwijken. Tegelijk betreurde VROM het, dat ze de mensen in het land nog niet hadden bereikt met hun
milieubeleid. Uit zorg dat de consument nog niet bereid was om voor kwaliteit te betalen, werden de
hoge ambities voor de VINEX-wijken verlaagd tot een paar maatregelen voor energiezuinig bouwen.
Regie bij de bewoners
Dit was voor Marleen in 1993 de aanleiding om een brug te willen slaan tussen milieubeleid en
mensen in de samenleving. Ze wilde duurzame randvoorwaarden creëren waarbinnen bewoners zelf
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aan de slag konden met de verdere inrichting van een wijk. Het ging daarbij niet alleen om de woning
zelf, maar juist ook om een duurzame infrastructuur. Dan zou duurzaam gedrag van bewoners op het
niveau van het huishouden vanzelf volgen. “Geef bewoners meer inspraak, meer regie over eigen
initiatieven, waardoor ze de kwaliteit van hun leven en leefomgeving kunnen verhogen”.
Eind 1994 werd Stichting E.V.A. opgericht. Toen moest de zoektocht naar een locatie nog beginnen.
Een week na de oprichting van de stichting nam gemeente Culemborg contact met Marleen op. De
gemeente had van het initiatief gehoord en herkende de eigen duurzame idealen in de thema’s van
het concept. Bovendien was er in Culemborg een perfecte locatie beschikbaar, rondom de
beschermingszone van Waterbedrijf Gelderland.

Marleen laat het interdisciplinair ontwerpproces van de wijk zien.
Mede door de visie van de gemeente Culemborg en de persoonlijke inzet van gemeentedirecteur Jan
Goed en wethouder Jean Eigeman kon de bouw enkele jaren later starten en betrokken de eerste
bewoners begin 2000 hun duurzame huizen. In die periode gingen de bewoners (van de 1e fase),
onder de bezielende leiding van Babs Rentjes en Hyco Verhagen aan de slag om hun eigen hof te
ontwerpen. Er verschenen schetsen, liedjes, maquettes, rijmpjes, tekeningen en gedichten over hoe
men wilde wonen, werken en leven in de hoven.
Drie groene zones
Het ontwerp van de hoven heeft de basis gelegd voor het sociale leven in de wijk: in Lanxmeer
hebben we drie groene zones: privétuin, mandelig gebied en openbaar gebied. Iedereen kan vanuit
zijn of haar huis uitkijken op de mandelige tuin die niet door de gemeente, maar door de bewoners zelf
is ontworpen, beplant en onderhouden. Dit openbaar gebied is sinds het ontstaan van de wijk in
zelfbeheer, wat heel bijzonder is. De gemeente en Vitens hebben dit beheer in 2004 formeel
overgedragen aan de Stichting Terra Bella. “De wijk is van de bewoners,” en zo is het nog steeds.
De stadsboerderij als dorpspomp
Naast het groenbeheer en de hoven zijn er verschillende plekken die sociale contacten versterken. De
stadsboerderij Caetshage ligt weliswaar net aan de andere kant van de Rijksstraatweg, toch is het een
centrale ontmoetingsplek geworden in de afgelopen tien jaar. We vroegen zorgcoördinator Hilde
Verweij hoe zij kijkt naar de interactie tussen de boerderij en de wijk. “Zonder de winkel zou het heel
anders zijn, het heeft zo’n ontzettende meerwaarde voor de klanten en meewerkers.” De winkel is als
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een soort dorpspomp, een plek van ontmoetingen tussen klanten onderling maar ook tussen klanten
en meewerkers, zoals de zorgvragers genoemd worden.
Hoe ziet Hilde de toekomst van de boerderij voor zich? “Ik vind het verschil met andere
zorgboerderijen dat op onze zorgboerderij zinnig werk wordt gedaan, terwijl op vele andere geen echt
boerderijwerk wordt verricht. We hebben veel structuur, je mag in de pauze koffiedrinken en iets
lezen, maar verder werken we hier.” En heeft het toekomst?” Ja, absoluut, de kleinschaligheid hier is
wat bijvoorbeeld ook bij de Federatie Landbouw en Zorg aanspreekt. Zij zien de meerwaarde van
zinnig werk, maar ook hebben ze geld geschonken voor de zorgkeuken. Ze vonden het verrassend
dat dit bedrag naar de gemeenschap (Caetshage als geheel) ging en niet persoonlijk naar de boer of
de zorgcoördinator.”

Hilde met meewerker Patrick samen aan de kassa
“Je moet elkaar ook iets gunnen. Ik ben erbij gebaat dat de boerderij goed loopt, en de boerderij is
erbij gebaat dat de zorg goed loopt, het is een wisselwerking, een win-win situatie. Dat betekent wel
dat je goed moet kunnen samenwerken. Je ziet het nu met corona, wij kunnen gewoon door omdat
het kleinschalig is. Genoeg ruimtes voor een paar meewerkers, we lopen elkaar nu niet in de weg.”
Drie generaties volgen elkaar op
De sociale functie van de stadsboerderij blijkt wel uit het feit dat een van onze nieuwste wijkbewoners,
Mathias Philip, wel eens nieuwe mensen tegenkomt in de winkel van de boerderij. Hij woont hier
tijdelijk met zijn vrouw Channa Fonteyn (dochter van Henk), omdat ze nog geen woning dichterbij
Mathias’ werk in Brabant hebben kunnen vinden. Channa kwam met haar ouders Henk en Mirjam
Fonteyn, broers en zusje in de wijk wonen toen ze 14 was. Toen was ze een puber in een wijk met
voornamelijk kleine kinderen en nu, 19 jaar later, een moeder met kleine kinderen tussen ouders met
voornamelijk pubers. Channa: ”Ik vind het een veilige buurt want als Norah buiten loopt, ben ik niet
bang. We zijn haar wel eens uit het oog verloren. Ze wil met andere kinderen spelen en loopt dan
mee. De tuinen zijn open maar dat is voor kleintjes ook heel lastig, want ze zien niet waar hun eigen
tuin eindigt en de grote wereld begint”. […] Dat is zo anders dan de situatie in Lyon, waar Norah ook
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heeft gewoond hiervoor. “Daar hadden we enkel een balkon en moesten bewust het huis uit, om naar
een park te gaan.”

Mathias, Channa en kinderen Arthur en Norah
It takes a village to raise a child
Het elkaar kennen draagt wel degelijk bij aan veiligheid en sociale samenhang. Channa’s dochtertje
werd herkend op straat en teruggebracht naar haar ouders. De verschillende generaties die naast
elkaar leven, dragen ook bij aan een hechtere gemeenschap. Zo blijkt wel uit het verhaal van Jaap
van den Ham, bewoner van de Nesciohof en docent Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Jaap
heeft regelmatig door een pedagogische bril naar het gedrag van de bewoners gekeken als het ging
om opvoeding en leefgewoontes. Jaap maakt ons bewuster van het belang van verschillende
generaties in een wijk. Als je slechts dezelfde leeftijdsgenoten om je heen hebt, zie je het effect van
een inrichting van de wijk die niet klopt. Hij noemt zijn ervaring in Houten: “Ik had een lap van een tuin,
maar er zat een hoge schutting achter. Als je de tuin uitliep zat er zo’n smal steegje tussen en dan
kwam je op een grasveld dat wel 3 voetbalvelden groot was en in de hoek stond een wipkip. Daar zag
je nooit een kind spelen!”
Hoe werkt deze indeling in de drie groene zones als het gaat om leefbaarheid voor de verschillende
generaties? Jaap: “Ik denk dat je geen element weg kan halen”. De hof is voor de kleine kinderen,
zodra ze wat ouder zijn kunnen kinderen op straat spelen. Jongeren hebben een grotere actieradius:
Die kunnen de hele wijk of zelfs de stad bereiken. “Dat laatste is het meest mislukt. Voor jongeren
hebben we dan dingen bij het VMBO, een klimmuur en toen was het geld op.” Dus de inrichting van
de wijk is zeker belangrijk, maar ook de sociale samenhang. Veel onderling spelen. “Ik heb mijn
kinderen gewoon niet opgevoed…dat is hier heel erg vanzelf gegaan.”
Over de heg
Hoe zie je deze wijk evolueren naar 20 jaar later? Jaap: “Onlangs is hier in onze hof over gesproken.
De uitkomst was dat dat contacten nu anders verlopen. De school was een belangrijke
ontmoetingsplek voor kinderen onderling en voor contacten met ouders. Dat is nu niet meer. Het
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vergrijst. Je moet nieuwe vormen vinden om elkaar te blijven ontmoeten. Jaap is een van de
initiatiefnemers geweest om een app te starten voor veiligheid, maar ook hij benadrukt dat we vooral
door veel meer face-to-face contact aanspreekbaarheid onderling met elkaar verder kunnen. Apps en
mails zijn goede aanvullingen op het echte contact.
Dat de inrichting zeer bepalend is voor het gedrag van bewoners, onderstreept ook onderzoeker van
Wageningen Environmental Research, Jeroen Kruit. Hij heeft in opdracht van Terra Bella in 2011 een
evaluatieonderzoek gedaan naar de bewonersparticipatie in en zelfbeheer van het openbaar groen in
onze toen tien jaar oude wijk. Wat hem nog bijstond toen hij hier onderzoek deed, was dat er rekening
werd gehouden met verschillende generaties en de mogelijkheden om daar als buurt (eventueel
tijdelijk) op in te spelen met de inrichting. Iets hiervan heeft hij, zij het in het klein, in zijn eigen
woonomgeving ook kunnen realiseren: “Ik kreeg leuke nieuwe buren die lang in een
woongemeenschap hadden gewoond in de Wageningse uiterwaarden. Het eerste wat ze deden was
een hek aan het einde van hun tuin naar het achterpad weghalen. Ik wilde toen ook wel de schutting
tussen onze achtertuinen weghalen, nadat we van onze voortuinen al een gezamenlijke tuin hadden
gemaakt. Maar bij de achtertuin wilden mijn zonen er niet aan. Ze zeiden: “Pap, wij willen onze privacy
behouden”. En uiteindelijk kwam er toch, vanwege de grote aanloop van kinderen uit de buurt, weer
een afscheiding, zij het een natuurlijke, bij de achtertuin van de buren.” Door het mandelig
eigenaarschap van de hoven zijn er in Lanxmeer veel kleinschalige informele netwerken ontstaan.
Mensen zien elkaar regelmatig en daardoor is de drempel lager om naar elkaar om te zien. Er is een
soort noaberschap ontstaan.
Naast die informele contacten, zagen we de afgelopen 20 jaar ook veel sociale initiatieven in een
formelere vorm opbloeien. Bewoners organiseerden zich. Er ontstonden werkgroepen, zoals Topla
(wonen), Lanxzij (zorg), of het ontvangstcomité (nieuwkomers). Ontmoetingen tussen mensen
verlopen ook vaak via die actieve groepen. Terra Bella verenigt zo al een kleine twintig jaar
gezelligheid met nut: een groepje van zo’n tien snoeiers met een gezond verloop onderhoudt de
boomgaard in de winter tweewekelijks en in het najaar plukt de hele wijk er letterlijk de vruchten van.
Het appeloogstfeest verenigt jaarlijks de hele wijk, in de negentigjarige boomgaard. Sommige
initiatieven zijn uitgegroeid tot zelfstandige stichtingen en bedrijven, zoals Thermo Bello, Stichting
Watertoren, Vrijstad Energie en Stichting Energiedak.
Hoe houden we het goed?
Om de sociale samenhang te behouden, zal het verhaal van Lanxmeer steeds opnieuw verteld
moeten worden, zodat bewoners en buitenstaanders begrijpen wat de bedoeling is van deze
bijzondere wijk. De ontmoeting, de beleving, is een van de sterke pijlers van onze ecologische
woonwijk. De wijk is er niet zomaar gekomen, daar is met mens en macht aan gewerkt. En we zullen
er met verschillende generaties aan moeten blijven werken om deze unieke samenleving te blijven
behouden en vernieuwen. In werkgroepen, hoven, onderling, met elkaar. Toen we Jeroen Kruit
aangaven dat we inmiddels meer dan 1000 inwoners hadden, sprak zijn reactie boekdelen: “Mijn zus
woont op Vlieland, daar wonen ze met een dikke 1000 mensen. Zo bezien is Lanxmeer best wel een
forse wijk geworden. Ik had bijna de neiging om te zeggen dat het een voorbeeld van een
kleinschalige wijk is, maar dat is het allang niet meer.”
Dat we als wijk tegen een stootje kunnen, blijkt wel in deze coronatijd. Als je niet meer ver buiten je
huis mag komen, dan organiseer je een dagelijks fitness uur “Bewegen op muziek” of doe je
boodschappen voor wie de deur niet uit kan gaan. Maar hoe houden we onze wijk zo sociaal? Hoe
kunnen we grotere diversiteit bereiken in onze wijk? Meer generaties betrekken? Meer soorten
woningbouw? Huizenprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest, wat voor effect heeft dat op nieuwe
instroom en hoe gaan we verder als het economisch minder gaat? Zelfgenoegzaamheid ligt op de
loer, want zie hier hoe blij we met onze wijk kunnen zijn. Hoe kunnen we ons te allen tijde open
opstellen naar andere wijken om te voorkomen dat we de komende twintig jaar gaan navelstaren?
Chris Jansens & Sandra Wormgoor
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CORONA KRONIEK
Hallo Eva Lanxmeer,
Een papa, mama en twee kleuters uit
Lanxmeer. Van de ene op de andere dag lijkt
het ineens iedere dag weekend. Of toch niet
helemaal? Het is een schooldag maar zonder
school. Papa werkt boven. Nee we gaan
nergens naartoe. We gaan niemand
ontmoeten. We gaan wel leren, maar dan
anders dan in de klas. Een taart bakken en
meehelpen, spelletjes spelen, puzzels leggen,
Lego bouwen, tekenen, plantjes verzorgen en
heel veel knutselen met van allerlei materiaal.
Waar zouden we een huis mee kunnen
bouwen? Natuurlijk! Melkpakken! Het hele hof
verzamelt met ons mee. En wat is het gezellig
om regelmatig naar een buur te kunnen
zwaaien die voor het raam langs komt om een
pak te brengen. Huiswerk op schoot. Gezellig
samen en dat houdt de spanningsboog wat
strakker. En als ouder kom je er ineens nog
beter achter wat je kind makkelijk en minder
makkelijk afgaat.
Maar die werkjes worden saai en het weer is
zo mooi. Buiten spelen! Van regenpijpen een
waterbaan maken en heel veel picknicken in
de hoftuin. Zelf ijshoorntjes maken,
stroopwafels dan ook maar gelijk en natuurlijk

de buren laten proeven. Onze hoffamilie. Ja zo
voelt het. Zoveel mensen dichtbij die je kent,
waar je voor mag zorgen, omdat ze jou nodig
hebben en jij hen. Een boodschapje, een
belletje, een potje eten brengen. Wat is het fijn
om iets te kunnen betekenen.
We zijn meer samen, als gezin. Op pad gaan
is geen optie en het lonkt ook niet. We hebben
zoveel om ons heen. We hoeven helemaal niet
weg. Het is heerlijk thuis, in ons huis, in ons
eigen hofje, onze eigen wijk, onze eigen
woonplaats. En dan zijn er ook momenten van
even geen kinderen om je heen, even stilte,
een podcast, een webinar, een boek, een
wandeling maken in je eentje, samen een film
kijken: heerlijk. Opladen. Enorm nodig voor de
balans. Nu komt er af en toe weer een kindje
spelen. Een kop koffie op afstand in de tuin.
Op zondagochtend de liefde voor muziek delen
in een hofensemble, de kinderen om de dag
naar school en een wandeling met iemand
verderop. Wat meer diversiteit.
Waardevol. Zoveel kleine dingen.
Liefs Sanne
Toon Hermanshof
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HET QUARTET
Eindelijk een échte hof!
Het is bijna zover! Ruim 3,5 jaar stonden in het
Quartet “nog maar” 20 woningen in een L-vorm
rond een woeste mandelige tuin met bouwweg.
De bouw van de overige 13 geplande huizen
heeft om allerlei redenen lang op zich doen
wachten. Maar intussen heeft onze hof
eindelijk zijn échte hof- vorm gekregen. Vorige
week liepen de eerste bewoners hun
nieuwbouwhuis aan de Quartethof binnen voor
een grondige inspectie om de aannemer de
laatste puntjes op de i te kunnen laten zetten.
En deze maand juni worden naar verwachting
de huizen 2 aan 2 opgeleverd, waarmee er
een einde komt aan de bouwactiviteiten in
onze achtertuin. Vier jaren lang jeukten de
handen van de huidige (en inmiddels ook van
de nieuwe) bewoners om onze gedroomde
mandelige tuin te creëren. Helaas kregen we
daar nog geen toestemming voor. Dus, onder
het mom “verander wat je kunt en accepteer
wat je niet kunt veranderen”, hebben we er het
beste van gemaakt. Een moestuin en
trampoline kregen wel een voorlopige plek en
verder wierpen we wat wallen op om toch een
beetje privacy en levendigheid in de hoftuin te
creëren. De kinderen vermaakten zich
overigens opperbest op het beton van de
bouwweg, in de door de bouw achtergebleven
bult zand en op de veelbesproken trampoline.
Daarnaast werd op het ingezaaide gras volop
geduikeld, gevoetbald en gepicknickt. Ook de
volwassenen genoten; van hun spelende
kinderen, de moestuin, kletsend met elkaar in
het gras, bordspellen spelend aan de hof-tafel
of hakend en breiend in een handwerkgroepje
tijdens zwoele zomeravonden. Enkele nieuwe
bewoners wandelden het afgelopen jaar al
veelvuldig de binnentuin in, knoopten links en
rechts praatjes aan of gingen zelfs op visite bij
enkele van hun toekomstige buren. Een deel
van de huidige en toekomstige bewoners zijn
hiermee dus allang geen vreemden meer voor
elkaar en dat voelt goed. Vanaf het begin van
de bouw werden ook veelvuldig foto’s en
filmpjes gemaakt van het slaan van de eerste
paal tot en met het plaatsen van de dakkapel
en het leggen van alle leidingen. En tijdens de
hevige voorjaarsstormen kwam af en toe een
bezorgde toekomstige bewoner kijken of er
geen schade was ontstaan aan het huis
zonder ramen of deuren. Maar, buiten wat
omgewaaide bouwhekken en rondvliegend
bouwmateriaal, verroerde zich naar mijn weten
niets wat niet mocht bewegen. Helaas
sneuvelden er overigens wel een paar ramen
in de loop der tijd, maar die bleken door
jongeren te zijn ingekinkeld die zich blijkbaar

verveelden. Om elkaar nader te leren kennen
én elkaar te polsen over de invulling van de
mandelige tuin, zijn er vorig jaar twee
bijeenkomsten geweest in het Kwarteel. En, in
het kader van de wederzijdse kennismaking
vonden we elkaar opnieuw op 11 januari jl.
tijdens een geslaagde nieuwjaarsborrel in de
tuin waarbij alle huidige en toekomstige
bewoners, groot en klein, in groten getale
aansloten. Hoewel het uiteindelijk iets té
donker werd, kijken we terug op een gezellige
potluck met houtvuurtjes voor brooddeeg en
marshmallows op stok, glühwein, warme
chocomel en natuurlijk diverse smulhapjes. Via
naamstikkers, geanimeerde gesprekken rond
het vuur en een chaotisch kennismakingsspel,
is in elk geval niemand meer volslagen vreemd
voor elkaar. Met de nieuwbouw veranderden
zowel het aanzien van, als de dynamiek in de
hof. Ook het uitzicht is vanuit de meeste
huizen anders geworden. Dat was wel even
wennen. Daartegenover lijkt de tuin nu groter
en heeft de potentie van een mini-park.
Mandelige tuin
En, last but not least, eindelijk konden we nu
hardop en effectief met elkaar over de
vormgeving van onze gedroomde mandelige
tuin praten. Samen met de tuinarchitect
Marjolein Tuinwerk i.s.m. De Persimoen
(Rutger en Nelleke) is een voorlopig
tuinontwerp uitvoerig besproken, ontworpen én
gepresenteerd met en aan de hele groep.
Helaas hebben de maatregelen rond het
corona-virus een streep door onze overleggen
gezet. Via mail is nog wel een en ander
geprobeerd, maar het blijkt toch belangrijk om
elkaar in levende lijve te spreken als het gaat
over zoiets essentieels als de mandelige tuin.
De wensen voor de tuininrichting komen
gelukkig grotendeels overeen. We willen
allemaal graag natuurlijke materialen, veel
groen in de vorm van bloeiende struiken, bijvriendelijke planten, wat bomen,
hoogteverschillen, stukjes gras en rollatorproof paadjes. Misschien slaan we wel een put
met waterpomp, komt er een stroompje met
een bruggetje. Sowieso komen de moestuin,
eetbare tuinplanten en veel bloeiers er weer in
terug. De definitieve versie van het ontwerp en
het finale akkoord laten nog even op zich
wachten, maar komen alras dichterbij. Om
besluiten te kunnen nemen hanteerden we in
de Quartethof tot nu toe de consentmethode
volgens het sociocratisch model. Dat werkte
niet altijd even soepel. En tijdens de
hofbijeenkomst in januari dit jaar werd dan ook
helder dat deze methode onvoldoende breed
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gedragen wordt. We zijn dus nog zoekende
naar een goede manier van besluitvormen
waarbij iedereen zich gehoord kan blijven
voelen, ook al behoor je tot een minderheid.
Helaas vertrekken er ook alweer wat mensen
die, hun hart volgend, elders (zijn) gaan
wonen. Als alle nieuwe bewoners straks zijn
geland, vormen we met elkaar een behoorlijk
grote, nog meer gevarieerde groep mensen
dan de afgelopen jaren, met even gevarieerde
behoeftes en wensen. Iedereen kijkt uit naar

dit moment. Leuk, omdat we veel van elkaar
kunnen leren én een hoop plezier van en met
elkaar kunnen hebben. Tegelijkertijd is het
voorstelbaar dat dit ook nieuwe uitdagingen
met zich mee zal brengen en daar gaan we
voor. We zijn voornemens steeds weer te
zoeken naar het gulden midden; een mooie
uitdaging waarin ik persoonlijk het volste
vertrouwen heb.
Joke Andringa
Bewoner Quartethof
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WIJKMONITORING
Sinds een half jaar prijkt mijn naam bij wijkmonitoring in de colofon. Jarenlang stond er vacature. Waarom
heb ik me aangemeld als wijkmonitoring contact voor de BEL? Het korte antwoord is, omdat ik al ruim een
jaar fijnstof monitor in onze wijk.
Hoe meet ik het fijnstof?. Al een jaar hangt een Purple Air fijnstofmeter aan mijn gevel. Op het Internet is de
actuele waarde te zien via deze link:
https://www.purpleair.com/map?opt=1/mPM25/a10/cC0#10/52.0239/5.2449

Op de kaart is de sensor in onze wijk te zien, maar ook andere sensoren in Nederland. Klikken op het
bolletje toont de fijnstof waarden van de laatste week. Ondervinden we hier nu teveel fijnstof? De WHO
richtlijn fijnstof PM2.5 (deeltjes onder 2,5 micron) is minder dan 10 microgram per kubieke meter
jaargemiddelde en minder dan 25 daggemiddelde. Na een jaar meten weet ik dat we daar overheen gaan.
Het jaargemiddelde is 15 en vele dagen komen we boven de 25. De hoge piek in het plaatje is oud & nieuw
als gevolg van het vuurwerk.

Door onze grafiek te vergelijken met die van andere fijnstofsensoren zien we welke pieken een landelijke
oorzaak hebben en welke een lokale oorzaak. Meestal is het landelijk.
Ik zou nog veel meer kunnen gaan monitoren in onze wijk. Hierbij denk ik aan stankoverlast meten met VOC
(volatile organic compounds) sensoren, geluid, straling, verkeer, zonuren et cetera. Ik roep u als lezer op mij
suggesties te sturen. Wat ik in ieder geval niet ga monitoren zijn zaken die op personen zijn terug te voeren.
Dit in verband met privacy.
Link naar de WHO normen:
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
Martin Ouwerkerk
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MEER FRISSE LUCHT?
De Gemeente heeft aangekondigd dat ze samen met de milieudienst ODR gaat optreden tegen de
stankoverlast die wij in de wijk ervaren en toerekenen aan Multidesk, gevestigd aan de Parallelweg-West,
aan de andere kant van het spoor. Aan Multidesk is op 25 mei aangegeven dat het verbranden van
spaanplaat, MDF en multiplex in de stookinstallatie valt onder het verbranden van afval. De gemeente heeft
aan Multidesk verzocht om binnen 8 weken na 25 mei een keuze te maken uit de volgende opties:
1. het verbranden van enkel schoon resthout (A-hout); of
2. het verbranden van A-hout EN B-hout. In dat geval moet Multidesk aan strenge eisen gaan voldoen.
Er zal dan worden gecontroleerd op de voorschriften die gelden voor het mee verbranden van afval.
De gemeente en ODR nemen in onze ogen nu de juiste acties. Dit is een belangrijke stap van de gemeente
en de ODR waar wij heel enthousiast over zijn!
Treedt er in de komende periode toch stank op en wil je een stankmelding doen, stuur dan een bericht
naar info@culemborg.nl, ingekomenpost@odrivierenland.nl en een kopie aan mij op info@envitaris.nl.
Erik Hoven

INFORMATIE AVOND WATERTOREN
Na de laatste informatieavond in januari 2020, hebben we weer stappen gezet in de herbestemming van de
watertoren kavel, die we graag met jullie delen.
Wat: presentatie door de eigenaren van de plannen op dit moment + beantwoorden van eventuele vragen.
Wanneer: 9 september 2020, 20.00u tot ongeveer 21.30 uur met uitloop naar 22.00 uur.
Waar: pompgebouw Culemborg, Rijksstraatweg 45
Doel: geïnteresseerden informeren over de ontwikkelingen rondom de herbestemming van de watertoren en
het pompgebouw in Culemborg.
Wie: Culemborgers en anderen geïnteresseerden
Parkeren: graag bij het station
Graag aanmelden bij Koen via: koenvanderveer@gmail.com.
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CAETSHAGE - RITME VAN DE GROEI
In de nieuwe kas bij Caetshage wordt hard gewerkt. De planten groeien ,als in een schilderij van Mondriaan
in een ritme van rechte en schuine lijnen. Juana (dochter van Boudien en Todd) helpt hen daarbij met een
heel ander ritme in haar oren!
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LABYRINT
Afgelopen winter was ik een maand in Chartres in
Frankrijk.
Dat wilde ik o.a. graag omdat ik vorig jaar zomer
ook in Chartres was en daar het labyrint in de
gotische kathedraal liep. Dat was een verrassend
bijzondere ervaring voor me. In de vloer ligt het
261,5 meter lange labyrint “getekend” met mooie
grote, stenen. Het dateert uit ongeveer 1200.
Om het te kunnen lopen moeten alle kerkbanken
en stoelen op die plek aan de kant. Dat gebeurt in
het toeristenseizoen elke vrijdagochtend. In
november was ik echter een van de weinige
toeristen en bleven de stoelen staan.

Zo ontstond het idee het labyrint deze zomer op
de archeologische heuvel te maken. Inmiddels ligt
het er. Samen met Jurjen heb ik het uitgemeten,
met kalk de bochten getekend en het uiteindelijk
met de grasmaaier uitgemaaid. Elke 2 weken trek
ik het weer even over zodat de weg duidelijk blijft.
Een labyrint bestaat uit één weg, van buiten naar
binnen, en eventueel weer terug. Er zijn geen
zijwegen zoals bij een doolhof.
Je bent van harte uitgenodigd het te lopen.
Veel plezier daarmee,
Nelleke van Kempen
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WAAROM RIJDT INGE NU COÖPERATIEF ELEKTRISCH
Inge Knoope rijdt sinds het voorjaar van 2020
regelmatig met coöperatieauto's. Lees hier hoe
zij enthousiast werd:

merkte ik dat ik loyaal was aan het fijne autodeel systeem waar ik ooit zo lang vaste klant
van ben geweest. Daar ga je niet zomaar weg.
Er was immers niets mis mee. Toch begon het
behoorlijk aan me te knagen om toch steeds
maar weer aan ons enorme benzineverbruik bij
te dragen.
Anderzijds was er het sterke gevoel dat
elektrisch rijden vreemd en nieuw is en dat gaf
me een enorme drempel. Snap ik die auto
wel? Luisteren al die knopjes wel naar mij?
Kan ik een beetje gevoel krijgen bij hoe alles
werkt? En ik kan je zeggen, ik hou er écht niet
van om ingewikkelde nieuwe dingen te leren.
Maar zelfs voor een digibeet zoals ik is het
werkelijk allemaal heel simpel, veilig en
overzichtelijk.
En dan het elektrisch rijden zélf.... hmmmm...
het is net als met zwemmen. Je moet in het
begin gewoon even doorkomen. Daarna is het
verrukkelijk. En dat “doorkomen” is echt een
kwestie van één keer je laten helpen en één
keer zelf alles doen.
Ik ervaar inmiddels dat elektrisch rijden mij...
klinkt misschien gek, maar ... me tot rust
brengt. Hoe heb ik het ooit zonder gekund?!?!"

"De 'webapp' van het coöperatief elektrische
auto's delen staat inmiddels bovenaan in mijn
favorietenlijstje in mijn telefoon. Met één klik
een auto opzoeken, reserveren, verlengen,
openen en sluiten van de auto van mijn keuze.
Het is echt heerlijk, want het is overzichtelijk,
het werkt allemaal heel snel, makkelijk en
soepeltjes.
Het was een grote stap om van Mywheels te
verhuizen naar CoöperatieAuto. Enerzijds

Ook interesse? Kijk voor meer info op:
eva-lanxmeer.nl/over/werkgroepen/elektrischeauto’s-delen
Baukelien Franken (0641196096)
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ODE AAN ONZE HOF
Ervaringen van een pensionada.
Hijgend ga ik op het bankje zitten. Na 3 minuten
springen protesteren mijn knieën te hevig. Deze
coronafit is niet echt op de maat van ouderen,
zoals ik. Maar dat maakt niet uit. Ik geniet van alle
springende en bewegende hofgenoten, elke dag
om 12 uur. Ik was vaak de oudste, 75 en de
jongste, zeer ijverige deelnemer, was 7. Eigenlijk
was het bewegen op muziek, begeleid door een
studente die tijdelijk weer thuis woonde.
Op grote afstand van elkaar, coronafit was zeker
ook coronaproof.
Deze corona maanden blijken voor onze hof heel
bijzondere ervaringen op te leveren.
Blijf thuis!!! Het motto van de eerste maanden.
Maar in mijn thuis zijn er vaak mensen in de
gezamenlijke tuin die ik erg graag ontmoet en
waar ik het wel en wee mee deel. Absoluut geen
isolement dus.
Nadat de eerste golf en de coronaschrik wat was
weg geëbd, begonnen we dingen te organiseren.
Want aan gezamenlijkheid, afleiding en contact
hadden duidelijk meer hofbewoners behoefte.
Hofbewoners die opeens wel allemaal
gepensioneerd leken, zo vaak waren ze thuis.
Hoewel...de gesprekken maakten me duidelijk,
dat dat gepensioneerd zijn echt schijn was. Er
werd en wordt heel hard gewerkt. Maar
tussendoor en in de avonden leek er altijd wel
ruimte te zijn.
Dat het eigenlijk drie maanden mooi weer is
geweest, zonder regen, was slecht voor de
natuur, maar maakte deze periode wel
makkelijker om te verdragen. Onze hof heeft
bijvoorbeeld altijd van quizzen gehouden, daarom
hebben we ook een foeilelijke wisselbeker. De
regel is dat de degene die de beker wint, de
volgende quiz organiseert. Vanaf midden april
hebben we vier keer een quiz gehad. Banken en
stoelen werden extra de hof in gesleept. Overal
ook achter in de tuin en tussen de struiken zaten
plukjes familie. Er was gelukkig een microfoon

zodat iedereen de vragen verstond. Wij verloren
altijd grandioos, maar daardoor kregen we
gelukkig de wisselbeker ook niet.
Voor mij was de echte top het feit dat we een
buitenbioscoop wisten te realiseren. We? Nou
nee, de jongvolwassenen die tijdelijk weer in de
hof woonden. In dekens gehuld, want tegen de tijd
dat het donker was, was het ook koud, zaten we
gezamenlijk in plukjes te genieten en te lachen.
De laatste film was ..The sound of music.. mijn all
time favourite! Hmmm.
Intussen was ook de pomp in het midden van de
tuin een centrale verzamelplek geworden. Door
de droogte stond ik bijna elke dag wel te pompen
en was ik aan ‘t slepen met de gieters. De tuin
was prachtig, dat wilden we wel graag zo houden.
Vaak waren er “jonge vijftigers” die me wilden
helpen.
Vanmorgen moesten we vroeg op. Een hofgenote
werd 50 jaar en om 8 uur voor ze naar haar werk
ging, hebben we haar toe gezongen. Omdat een
aantal mensen in onze hof erg muzikaal zijn, was
er een zelfgemaakt lied met begeleiding. En op 4
mei werd vanaf een balkon de Last Post geblazen
en stonden we allemaal zwijgend in de hof om dit
bijzondere moment te delen.
Voor mij is zo’n gemeenschap om me heen
belangrijker dan ik in goede woorden kan
opschrijven.
Ik ben op Curaçao geboren en ben er tot mijn 18 e
getogen. De altijd aanwezige lichte ontheemding
vertaalde zich bijvoorbeeld in het feit dat ik
eigenlijk nooit een plek wist waar ik oud wilde
worden. Nergens voelde ik me echt geworteld. Tot
nu. Hier wil ik niet meer weg. Hier beteken ik ook
iets voor mijn buurtgenoten en voor mijn lieve
buurmeisje. Toen er weer eens een quiz was, had
een van de tieners bijvoorbeeld een bankje
speciaal voor ons gereserveerd. Want wij
moesten er wel bij zijn.
Connie van Nieuwk
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EXPERIMENTEREN EN PIONIEREN MET HET ZONNEHUIS
Experimenteren en pionieren, iets wat bijna vanzelfsprekend is voor onze wijk. Zo ook voor ons huis en dus
gaan ook wij verder met het pionieren in de voetsporen van Jan Tempelman in ons Zonnehuis.

De afgelopen maanden hebben we de grote “boilertank” (inhoud 40.000 liter!) van ons huis opgeknapt en
ingericht voor nieuwe en efficiëntere installaties. Dit betreft een volledige luchtwarmtepomp in combinatie
met vacuümbuiscollectoren. Waar de oude installaties van het huis niet meer functioneerden en de woning
alsnog op gas aangesloten was, hebben we sinds een aantal weken afscheid genomen van het gebruik van
gas. Intussen zijn we grotendeels zelf en met de hulp van vrienden, bezig de nieuwe installaties te plaatsen.
Dat is nog een hele klus, want ongeveer al het leidingwerk in de woning wordt vervangen. Voor de
installaties worden de nieuwste technieken van het merk Viessmann gebruikt waarbij de luchtwarmtepomp
tot -20C blijft functioneren, totdat deze overschakelt naar een elektrische boiler. Voor de zomersituatie is er
de mogelijkheid om de vloer te koelen, wat steeds toepasselijker wordt met de steeds warmer wordende
zomers. Straks is het mogelijk dat per zone/leidingwerk van de vloerverwarming de temperatuur (zowel
verwarmen als koelen) apart gereguleerd kan worden met slimme thermostaten die via een app te bedienen
zijn. Er worden kleine servomotoren op de vloerverwarmingverdelers aangesloten en zodoende kan per
ruimte de temperatuur naar eigen wens en comfort worden ingesteld waardoor het energieverbruik zo
efficiënt mogelijk wordt.

Wat betreft het opwekken van energie hadden we in 2018 al 30 PV-panelen op het gerenoveerde dak
geplaatst die jaarlijks ruim 10 MW aan energie opwekken. Met de nieuwe installaties houden we
waarschijnlijk op jaarbasis nog een (klein) overschot aan opgewekte energie over, ook omdat een deel van
het tapwater door buiscollectoren zal worden opgewarmd. Kortom, we gaan op jaarbasis verder dan
energieneutraal; zelfs energie producerend.
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Kan het nog slimmer?
Jazeker. Want ook de warmtepomp houdt in de gaten of er sprake is van overproductie op de zonnige
momenten. Als dat het geval is wordt ons buffervat extra warm gestookt, zodat we in de avond en nacht
minder snel de warmtepomp hoeven laten draaien.

Wat gebeurt er met de installaties en het leidingwerk dat nu vrijkomt? Die proberen we uiteraard een tweede
leven te geven. Oud wijkbewoner Jorn Mols gaat onder andere de oude pompen en leidingwerk gebruiken
voor een (tijdelijk) nieuw project in het Pioniersveld in Parijsch. Kortom het “oude” Pioniersveld van EVALanxmeer gaat circulair door in het nieuwe Pioniersveld in Parijsch!
Op dit moment zijn we de laatste aansluitingen en installaties aan het plaatsen en bezig met het inregelen
daarvan. Kortom, wordt vervolgd in de volgende BEL-Nieuws!
Jeroen & Amar (Annie Romein-Verschoorpad 14)
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BURENDAG
Tiny house project Kwintet
Even terug naar het allereerste begin van het Tiny
House project Eva Lanxmeer. Ruim twee jaar
geleden werd een prijsvraag uitgezet door de
gemeente Culemborg om
duurzaamheidsinitiatieven te laten ontstaan voor
twee kavels in Eva Lanxmeer die nog een
collectieve bestemming zouden moeten krijgen.
De prijsvraag werd gewonnen door wijkbewoner
Dick Boland. Hij bedacht een plan voor Tiny
Houses op deze kavels en presenteerde dat aan
de wijk op 28 januari 2018. Deze woonvorm
ontbrak nog aan onze ecologische wijk.
Zo gebeurde het dat twee kavels bewoners
zochten en werd de initiatiefgroep Tiny Lanxmeer
opgericht. Op dit moment worden er twee
projecten ontwikkeld: het Kwintet en de
Twijgenhof. Twee heel verschillende soorten Tiny
Houses op twee plekken in de wijk. Dit artikel gaat
over het Kwintet

wethouder heeft symbolisch de eerste paal in de
grond geslagen voor onze gemeenschappelijke
schuur. Zij was lovend en trots op dit initiatief in
de wijk.

Voorafgaand aan de buren konden
vertegenwoordigers van Prefab Fabriek van
Dillen, Terra Bella, ToPla, BEL, Versteeg B.V., en
een aantal andere genodigden de resultaten tot
nu toe bekijken.
Onze buren
Na dit officiële deel werd het een gezellige dag
waarvoor alle buren waren uitgenodigd. Het
Quartet en het Kwarteel worden onze buurhoven
en op deze manier konden we kennis maken met
elkaar en informatie geven over het Kwintet. Ook
konden vragen gesteld en beantwoord worden.
Van beide buurhoven kwamen veel bewoners
kijken; het was een heel gezellige middag van
ontmoeten en uitwisseling. Onze toekomstige
buren waren verrast over het ontwerp van het
huisje, spraken hun waardering uit over de
plannen en toonden hun enthousiasme over de
mooie invulling van het terrein.
Als toekomstige bewoners hebben we deze
bijzondere dag erg gewaardeerd, omdat het best
een grote mijlpaal is voor ons project waar veel
tijd en energie in is gaan zitten de afgelopen
jaren.
We moeten nog even geduld hebben, want pas
als alle vergunningen rond zijn kan er gebouwd
gaan worden en dat zal op zijn vroegst begin
2021 zijn.
Na afloop zijn we met ons vijven lekker pizza
gaan eten (wat eindelijk weer kon) en hebben we
wat nagepraat en nagenoten van deze geslaagde
dag.

2,5 jaar later.
Het is nu dan echt zover voor het Kwintet.
Het Kwintet wordt een hofje voor vijf huisjes met
in het midden mandelig gebied. Het Kwintet wordt
gebouwd op het veldje tussen het Kwarteel en het
Quartet. De huisjes voldoen aan het bouwbesluit
en verstevigen de bestaande structuur van de wijk
qua landschap, architectuur en sociale cohesie.
De huisjes worden identiek, zodat het hofje
eenheid, rust, kwaliteit en samenhang uitstraalt.
Ze zijn in goede samenwerking met de architect,
de bewoners en de aannemer duurzaam en
compact geworden.
Op 12 juni hadden we een heel feestelijke dag op
ons Kwintet veldje. Het gras was gemaaid, er
waren slingers opgehangen, presentatie foto’s
neergezet en de maquette stond tentoongesteld.
Er was koffie, thee, koekjes en limonade - het
weer was prachtig.
Om 11.30 uur kwamen Wethouder Wichgers en
Anne Louise Vader namens de gemeente
Culemborg. Na een voorstelronde en een
rondleiding over het veld hebben we het contract
voor de aankoop van de grond getekend. De
.

Hartelijke groeten,
Jan, Sjef, Ank, Carin en Coen.
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NIEUWS VAN TERRA BELLA
Zomers hooien op zaterdag 4 juli
We hebben het samen-buiten-werken
waarschijnlijk allemaal gemist, maar gelukkig
mogen we weer!
Zaterdag 4 juli kunnen we weer aan de slag. Dan
gaan we hooien en zeisen (op gepaste afstand...)
rond de grote vijver, wat zagen & snoeien en het
hele gebied schoonmaken.
Maar er staat nog meer te gebeuren: Hans Kool
van de gemeente komt een masterclass zeisen
geven (als je er een hebt, neem je zeis mee!). We
gaan alle putten in de wijk afdekken met een
rooster zodat er geen kikkers en salamanders in
vast komen te zitten. En de wethouder komt de 5jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente en Terra Bella ondertekenen!
We hopen dat je ook zin hebt om mee te zeisen,
hooien, opruimen, putdekselen en proosten! We
beginnen om 13.00 uur (verzamelen bij de brug
over de grote vijver) en zo rond 16.00 uur staat de
borrel koud.

Zomers hooien

Werkzaamheden van Vitens in waterwingebied
Het waterwingebied is een fraai, groen hart in
onze wijk. Door de waterwinning is het een rustig
gebied voor plant en dier en een belangrijke
schakel in een groene zone van het buitengebied
naar de stad.
Maar het is natuurlijk vooral een waterwingebied.
En in die waterwinning staat veel te gebeuren. Zo
komt er een onthardingsinstallatie en zijn er voor
Thermo Bello nieuwe leidingen gelegd. Maar
onlangs kreeg Terra Bella te horen dat er
waarschijnlijk binnenkort ook andere
werkzaamheden zullen gaan plaats vinden.
Er worden nieuwe putten geslagen, oude krijgen
een opknapbeurt en de vijver op het terrein zal als
noodbassin gaan functioneren. Op dit moment
weten we nog niet wat dit alles gaat inhouden.
Terra Bella zal haar best doen dit bij Vitens te
achterhalen en er op aandringen dat Vitens een
ieder in de wijk hierover goed informeert. Wordt
vervolgd!

Masterclass zeisen met Hans Kool
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Bloembak zoekt lieve verzorger
In de wijk staan ruim 20 bloembakken. Deze zijn
op verzoek van aanwonenden vooral als
verkeersremmer geplaatst. Terra Bella heeft de
bakken en de meeste plantjes betaald;
aanwonenden verzorgen de bakken. Over het
algemeen gaat dit goed, maar er zijn in de loop
van de tijd zo her en der wel wat weesbakken
ontstaan.
Als er bij jou in de buurt een bak staat die een
tikkie verweesde indruk maakt, en je wilt hem wel
verzorgen, dan kun je dit doorgeven via
info@stichtingterrabella.nl. Terra Bella zorgt dan
voor (het geld voor) nieuwe plantjes, nieuwe
grond en zo nodig een nieuwe bak (dat geldt
natuurlijk ook voor de bakken die nu al liefdevol
verzorgd worden).
’
Deze bloembakken zijn al geadopteerd en
voorzien van nieuwe planten

Werkdagen najaar 2020
Zet alvast in je agenda: 19 en 20 september is het weer appelpluk en natuurlijk ook appelplukfeest. En op 7
november is er een extra wijkwerkdag in verband met de landelijke natuurwerkdag.
Groene groeten van het Terra Bella team: Rosalie, Cas, Femke, Frank, Joris, Jurjen, Roland en Rob. Voor
actuele informatie zie www.stichtingterrabella.nl

ZIN OM (AF EN TOE) MEE TE WERKEN?
Rutger en Nelleke van de Persimoen onderhouden een flink gedeelte van het openbare groen in de wijk (en
laten dat nou net ook de mooiste stukken zijn!). Wij krijgen soms de vraag of het mogelijk is om mee te
werken. Voor zo af en toe; voor een vast dagdeel of voor die toevallige keer dat de zon schijnt en er tijd en
zin is om even lekker buiten de handen uit de mouwen te steken.
Terra Bella, Rutger en Nelleke zijn hier enthousiast over: vanaf het moment dat je dit leest, kan je op elke
woensdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur meewerken. Je kan zo aanhaken (9 uur bij huis Rutger en
Nelleke, Parallelweg Oost 14) of je van tevoren aanmelden (bij Nelleke: 06 - 4008 3807). Op deze
woensdagochtenden zal meestal Nelleke er zijn; soms Rutger en soms beiden.
Wees van harte welkom. De wijk zal er nog mooier van worden!
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STUKJE WARMTENET VAN THERMO BELLO VERPLAATST
Vanaf 25 mei tot 5 juni heeft aannemingsbedrijf
Visser en Smit Hanab een stuk warmtenet van
Thermo Bello verplaatst. Het betreft een tracé op
het terrein van Vitens, richting het Willem
Kloospad dat in de weg lag, omdat Vitens daar
een waterontharder wil bouwen. Bijgaande
fotoreportage geeft een beeld van het proces.
Het graven van een geul voor nieuwe tracé, het
aan elkaar lassen van de verwarmingsbuizen, het
in de geul leggen van de nieuwe leiding, het
doorzagen van de bestaande leidingen, het aan
elkaar lassen van de nieuwe leiding op de oude
leiding, het verwijderen van de oude leiding, en
het dichten van de geul.

Daarnaast hebben ook de bewoners van het
pioniersveld de hoofdafsluiters in hun woning
enkele dagen voordat de verwarmingsbuis is
doorgezaagd, dichtgedraaid. Daardoor is het
verlies van mediumwater erg beperkt gebleven,
en konden we enkele uren nadat de leiding weer
was dichtgelast en aangevuld met vers
mediumwater, de warmtevoorziening naar het
pioniersveld weer hervatten.
Al met al is het project heel voorspoedig verlopen.
Daarbij heeft de droogte van de grond en het
mooie weer ook een rol gespeeld. Bij eerdere
projecten in de wijk moest altijd bronbemaling
worden toegepast om veilig te kunnen werken. Nu
was dat niet nodig.
Gerwin Verschuur
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BEL-BESTUUR
Jan Theunissen
Martin Heerschop
Kees Kil
Alexander van Setten
EVA-BUREAU
Nesciohof 7
4103 WE Culemborg
06 - 13187515

BEL-WERKGROEPEN
Stichting Terra Bella
ToPla (Toetsing planontwikkeling)
Energie en Installaties
Droge Voeten
Stank
Thermo Bello
Autodelen Wheels4all
Elektrische auto's coöperatief delen
Amfibieën
Huis- en wijkmonitoring
Website
Stichting Watertoren Culemborg
Lanxzij
Wijkraad
Welkom
CAETSHAGE
Zorgboerderij | 06 - 50 66 05 24
Boerderij | 06 - 21 57 80 06
Bestuur | 06 25041261

www.eva-lanxmeer.nl

jantheunisssen@hotmail.com
martin.heerschop3@gmail.com
cakil@ziggo.nl
alexander@vansettenonline.nl

Alexander van Setten

administratie@eva-lanxmeer.nl

Femke Bakker
Erica Delgorge
André de Jongh
Appie Bos
Erik Hoven
Gerwin Verschuur
Jan Theunissen
Jan de Kock
Arno Kerkdijk
Martin Ouwerkerk
Baukelien Franken
Arjen Schamhart
Jan van Dongen
Jan Theunissen
Vacant

femkebakker77@hotmail.com
delgorge10@zonnet.nl
andre@lovelingpioniers.nl
henk.j.bos@xs4all.nl
info@envitaris.nl
gerwin@schepjeleven.nl
jan.theunissen@wheels4all.nl
cooperatieauto@gmail.com
arnokerkdijk@gmail.com
martinou@xs4all.nl
intentief@gmail.com
arjen@watertorenculemborg.nl
verduijndongen@home.nl
Jan.theunissen@dienstwerk.nl

Hilde Verweij
Todd Phillips
Martin Heerschop

zorg@caetshage.nl
boerderij@caetshage.nl
info@caetshage.nl

Vragen, ideeën of meldingen over schade aan de openbare ruimte (groen, grijs, blauw) kun je via je
contactpersoon of direct aan Terra Bella melden. Wij zorgen voor een vervolgactie. Bedankt, het Terra Bella
team: Rob (06 - 10 54 15 01)
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