10 Voorbeelden van planvorming bij
nieuwbouwlocaties, van 20 tot 710 woningen

^ ^ ^ ^ ^

Kerngegevens

A a n t a l inwoners

25.000
A a n t a l woningen

200
Opleverdatum

Mei 2000 tot eind 2002
Woningdifferentiatie

30% sociale koop- en huurwoningen
20% vrije sector-woningen in de
middenklasse
50% duurdere vrije sector-woningen
Prijsklassen

f. 200.000,- tot f. 450.000,Dichtheid

25 woningen per hectare
Opdrachtgever

Gemeente Culemborg
en stichting EVA
Eigenaar grond

Gemeente Culemborg
Ambitie gemeente

EPC < 0,7:
wijk op den duur C0 -neutraal
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Contactpersoon

Hein Struben, projectleider
Kweekduinweg 2
2051 EL Overveen
Telefoon 023-5253448
Fax 023-5263654
Email: heinstruben.advies® xs4all.nl

Hein Struben,
Projectleider

_ D e eerste fase van SO
woningen krijgt een gewone
HR-ketel. Maar voor de tweede
fase van eveneens 50 woningen,
en waarschijnlijk ook voor de
derde fase, wordt een warmtenet
aangelegd.
CULEMBORG
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Lanxmeer
in Culemborg

Energie CONCEPT
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De tekening geeft het principe

van de architectonische en bouwkundige benadering en opbouw van
de gebouwen/woningen weer:
1. Funderingswijze: schuimbeton
Het stedenbouw-

2. Eenheid in constructie: hout-

kundig plan werd diverse

skeletbouw: beperking gewicht en

malen herzien, totdat

kosten.

men het eens was over de

3. De box: een eenvoudige stan-

optimale verkaveling en

daardmaat voor de basiseenheid:

landschappelijke integra-

beperking kosten, flexabiliteit.

tie. Het waterwingebied

4. De schil: goed geïsoleerd, solar-

in het midden van de

zone, dubbele gevel aan de noord-

wijk, gemarkeerd door

zijde en het dak voorzien van de

een oude watertoren,

nodige technische maatregelen.

staat centraal in dit

5. Aanbouwzone: voor variatie op

concept.

de basis.

/Vovem

Bewoners bedenken zelf innovatieve
energie-oplossingen voor hun wijk
"DUURZAME

stedenbouw realiseren
door natuur, techniek
en cultuur samen te
brengen", stelt de in
1994 opgerichte stichting EVA zich ten doel.
Een vergaande bewonersparticipatie zou er
voor moeten zorgen dat
deze aanpak ook in
sociaal opzicht duurzaam is.
Het EVA-concept viel in
Culemborg in goede
aarde. Deze gemeente
had al enige ervaring
met duurzaam bouwen,
waar het College van
Burgemeester en
Wethouders en de
betrokken ambtenaren
heel positief over oordeelden.

Het voormalige waterwingebied Lanxmeer vlakbij het station en het stadscentrum - bood
bovendien een ideale locatie, al was daarvoor nog
een wijziging van een stuk van het bestemmingsplan nodig.
Omdat ook de provincie Gelderland enthousiast
raakte, kreeg de gemeente extra contingenten
voor 200 woningen. Bewust werd gekozen voor
de gebruikelijke variatie, van sociale huur- en
koopwoningen tot duurdere vrije sectorwoningen.
Om wonen en werken te integreren, komt er
bovendien een aantal bedrijven, kantoren en werkplaatsen.
Uit een initiatiefgroep van geïnteresseerde particulieren ontstond in de loop van 1997 een bewonersvereniging. "Belangrijk doel van het project is
om een wijk met een grote sociale samenhang te
creëren", legt projectleider Hein Struben uit.
"De gemeente w i l daarom zoveel mogelijk
beheerstaken overdragen aan de bewonersvereniging." Wie een huis in Lanxmeer w i l kopen, moet
daarom lid worden van de bewonersvereniging
en diens doelstellingen onderschrijven. Struben:
"De wijk is vanuit ambitie en idealisme opgezet,
maar vervolgens is wel geprobeerd om alles vrij
zakelijk te regelen. Voor de gemeente was alles
bespreekbaar, mits het goed geregeld kon worden."
M M M M DE GEMEENTE, DE STICHTING EVA, DE

bewonersvereniging en de woningbouwcorporatie
vormden gezamenlijk een projectgroep, met
Struben als externe projectleider. "De gemeente
koos er voor om geen projectontwikkelaar in te
schakelen, om zo geld uit te sparen", vertelt
Struben. De projectgroep zette een lang traject van
workshops en overleggen in, waarbij verschillende
architecten, de energiebedrijven Nuon en GGRGas, en tal van deskundigen betrokken waren. Het
stedenbouwkundig plan wérd diverse malen herzien, totdat men het eens was over de optimale
verkaveling en landschappelijke integratie. Het
waterwingebied in het midden van de wijk,
gemarkeerd door een oude watertoren, staat centraal in dit concept.

Op energiegebied wilde de gemeente een EPC
van 0,7 - een energieverbruik van minder dan 40
Gigajoule per woning - realiseren, terwijl de
bewonersvereniging streefde naar een wijk die op
termijn C0 -neutraal zou kunnen zijn. Om dat te
realiseren werd in de eerste plaats zeer veel aandacht besteed aan de isolatie van de woningen.
Daarnaast werd in binnen- en buitenland gestudeerd op allerlei mogelijke energiesystemen.
Iedere woning krijgt een zonneboiler, en de grotere woningen ook PV-panelen.
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DE EERSTE FASE VAN 5 0 WONINGEN KRIJGT EEN

gewone HR-ketel. Maar voor de tweede fase van
eveneens S 0 woningen, en waarschijnlijk ook
voor de derde fase, wordt een warmtenet aangelegd. GGR-Gas gaat warmte opwekken met een
biogas-installatie, die gevoed wordt met het
rioleringswater en een deel van het tuinafval van
de wijk. "Daarmee kun je waarschijnlijk 30 of 40
woningen verwarmen", vertelt Struben. "Dus er
is ook nog organisch afval van buiten nodig,
maar dat is wel een risico." Ook w i l men een
aantal Catavents installeren. Struben: "Dit zijn
horizontale windmolens, uit Canada. Ze maken
geen geluid, en zijn daarom zeer geschikt voor
gebruik bij woningen." Op verzoek van de
projectgroep Lanxmeer test deTU Delft de
Catavent nu.
• • M O F

DE DOELSTELLING VAN C0 -NEUTRALITEIT
2

wordt gehaald is dus nog niet zeker, maar duidelijk is wel dat Lanxmeer een zeer laag energieverbruik zal kennen. "Belangrijk daarbij was dat de
bewonersvereniging actief met energiedeskundige
Sidler van CORE International mee dacht en zocht
naar de beste oplossing", concludeert Struben.
Maar ook dan zijn er financiële grenzen.
"Op het moment dat een bewoner daadwerkelijk
moet gaan investeren, verandert toch zijn opstelling. Dan weegt hij af wat hij voor hetzelfde geld
elders kan krijgen. Dus moeten wij als projectgroep er voor zorgen dat de prijs niet te hoog
wordt."

Hein Struben, projectleider

"We realiseren een heel laag energieverbruik omdat de
bewonersvereniging actief met de energiedeskundige meedacht en zocht naar
de beste oplossing."

