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Duurzame woonwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg

' W E ZIJN E E N S O O R T
LABORATORIUM'
Op een steenworp

afstand

van het station

ligt de wijk EVA-Lanxmeer.
rondom
ligging
project.

Initiatiefnemer

E. V.A. (Educatie,
vooreen

Culemborg

Direct naast het centrum

een waterwingebied.
is deze duurzaam

van

Niet alleen vanwege

gebouwde
Marleen

Voorlichting

wijk een

Kaptein

en Advies)

van

en
de

uniek
Stichting

nam ons mee

rondleiding.

T

wee turven hoog zit 'ie op een loopfietsje. Hij kijkt ons
nieuwsgierig aan. Het is woensdagmiddag half één op
een mooie zonnige lentedag en onmiddellijk is duidelijk
dat de kinderen die hier wonen zich thuis voelen. Tussen
de vele schommels, hutten van wilgentenen en zandbakken lopen ze met schepjes e n e m m e r s v a n e n n a a r d e door
bewoners zelf geslagen waterput. 'Ik woonde t o t voor
kort in Amsterdam waarde buurtkinderen alleen op de
stoep konden spelen als hun vader erbij was. Maar hier
rijden bijna geen auto's, want we parkeren op centrale
parkeerplaatsen aan de rand van d e w i j k . '

Tien jaar geleden ontstond bij Marleen Kaptein het idee
vooreen landelijk voorbeeldproject voormens- en milieuvriendelijke woonwijken. Ze nam, als bestuurslid van de
Vereniging van Biologische Architectuur (VI BA) en
Stichting Mens & Architectuur, al deel aan projecten die
de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Toen VROM
beginjaren negentig de plannen voorde VIN EX locaties
bekend maakte, vond ze de enorme schaal zorgwekkend.
Een interdisciplinaire groep ging vervolgens aan de slag
'Zo'n zevenhonderdduizend woningen in t w i n t i g jaar was
om een concept te ontwikkelen. Kaptein: 'Er bestonden al
het doel, maar het begrip duurzaamheid was nog lang niet
ecologische bouwprojecten die door bewoners waren
ingeburgerd. Ik had het gevoel dat er een inspirerend voor- opgezet, maar dat ging steeds om een aantal huizen. De
beeldproject moest komen. Een piekwaar meerdere milieu- schaalvergroting naar wijkniveau was noodzakelijk om
maatregelen zijn toegepast, waardoor mensen echt kunnen milieumaatregelen in het stadslandschap en de infrastrucervaren wat het in hun eigen omgeving zou betekenen.'
t u u r t e kunnen ontwerpen. Dan heb je minimaal tweehonderd woningen nodig. Ook bewonersparticipatie bleef een
belangrijke voorwaarde. Duurzaamheid is immers mensenw e r k ! ' En zo werd in 1994 Stichting E.V.A. opgericht.
DUURZAME VOORBEELDEN
Duurzaam bouwen, duurzaam ontwikkelen, duurzaam gebruiken, duurzaam
Watertoren
wonen, het woord duurzaam is toepasselijk op bijna elk terrein van EVA-Lanxmeer:
Werken, wonen, educatie en recreatie zoveel mogelijk
• duurzame bouwmaterialen en een hoogwaardige architectuur
combineren, integraal waterbeheer, duurzame energie• evenwicht tussen intensief ruimtegebruik en het creëren van natuurlijke
voorziening, ecologisch beheer van de openbare ruimte,
groene ruimte: duurzame stedenbouw
het moest allemaal kunnen op de locatie die de Stichting
• een gezamenlijk opdrachtgeverschap van Stichting E.V.A., gemeente
E.V.A. zocht voor haar project. Al snel kwam de gemeente
Culemborg, woningcorporatie BCW en Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer
Culemborg in beeld, d i e d e p l a n n e n s a m e n m e t E.V.A.
• ecologische(stads)landbouwen natuurontwikkeling
wilde uitvoeren. 'Begin 1996 startten we met de
• een collectieve verwarmingsinstallatie op basis van warmtekracht en
Projectgroep EVA-Lanxmeer. Hierin zitten ook de
warmtepompsystemen
woningstichting BCW en de bewonersvereniging (BEL).
• een integrale waterhuishouding
Het stedenbouwkundig plan is geheel gebaseerd op het
• coproductie en bewonersparticipatie bij totstandkoming van de wijk en
E.V.A. concept en de locatie is perfect.' Rondom een
beheer van de openbare ruimte
waterwingebied met een oude watertoren, het station op
• grote diversiteit in woningaanbod en inrichting van de openbare ruimte,
loopafstand, net als een middelbare school en een aantal
gericht op veel verschillende bewoners en gebruikers
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bedrijven. Dewijk staat dan ook niet op zichzelf, maar
maakt echt onderdeel uit van deomgeving.
Kaptein wijst naar de vijver achter haarhuis en legt de
waterhuishouding van de wijk uit. Er zijn meerdere waterstromen. Het schone regenwater van de daken mag wel
richting waterwingebied stromen en komt hierin retentievijvers terecht. Het water van de straatjes loopt echter
via " m o l s g o t e n " naar " w a d i ' s " . Ditzijn greppelswaarhet
water in de bodem infiltreert. Het afvalwater van douche
en keuken gaat naar rietbedden en het zogeheten zwarte
rioolwater van d e t o i l e t t e n naareen biogasinstallatie.
Met dat gas w o r d t dan weer een gedeelte van het project
verwarmd. 'En behalve drinkwater krijgen we, hopelijk,
ook huishoudwater. Nu is daardiscussie over, maarwe
hebben goede hoop dat het door kan gaan'.
Niet
utopisch
En daar loopt ze dan nu. In de levende werkelijkheid van
wat ze eens bedacht. Gedag zeggen en hier een daar een
praatje. Meer dan de helft van de w i j k is inmiddels
bewoond. De eerste fase werd een jaar of drie geleden
opgeleverd en vorig jaarwas d e t w e e d e f a s e klaar. Koopen huurwoningen, appartementen, eengezinswoningen
en een seniorencomplex in aanbouw, alles is aanwezig.

De helft van de woonwijk is af, de grond voor een stadsboerderij is door de gemeente aangekocht en Stichting E.V.A. is hard bezig om het derde en laatste deel
van de wijk te realiseren: het E.V.A. Centrum voor Integrale Ecologie en maatschappelijke vernieuwing. Dit moet een multifunctioneel ecologisch ontmoetingscentrum worden. De ontwerpen met tuinen, restaurant en hotel zijn in de
maak en de financiën komen redelijk van de grond. 'Met een duurzaam congrescentrum met hotel, de openbare bibliotheek en ecologische en educatieve tuinen willen we verschillende doelgroepen aanspreken', verduidelijkt Kaptein. De
opening staat gepland voor over vier jaar.
'Doelstelling was om een voorbeeld te zijn voor duurzaam
bouwen en wonen. We zijn een soort laboratorium voorde
rest van Nederland, en ook buiten de grenzen trouwens.
Deze wijk is heel innovatief, maar ook weer niet zo
utopisch dat we niet meer in de realiteit staan. Andere
wijken of steden nemen delen van wat wij doen over.'
Ondertussen wordt er nog volop geklust. Het gonst
deze woensdagmiddag niet alleen van de kinderstemmetjes, ook boor- en zaaggeluiden zijn niet van de lucht. In
de gemeenschappelijke binnentuinen van de hoven zijn
mensen samen aan het werk. 'Dat hoeft niet, maarje
merkt dat de meeste mensen óf hier juist komen wonen
omdat ze zich betrokken voelen, of dat ze er door worden
aangestoken als ze hier eenmaal w o n e n . ' Het is duidelijk
dat duurzaam hier niet alleen geldt voor het bouwen,
maar zeker ook voor het wonen.
Een groot aantal woningen
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