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Ecowijk EVA Lanxmeer
Zaterdag 19 september 2009: De burgemeester van Ieper heeft, onder zachte dwang, een hele autocar 

medewerkers opgetrommeld om zich collectief te verplaatsen naar het Nederlandse Culemborg, vlakbij 

Utrecht. De burgemeester heeft een reputatie hoog te houden en is bereid alles uit de kast te halen om 

zijn onderdanen te brengen waar het goed vertoeven is. De stad Ieper is al geruime tijd bezwangerd door 

het idee van een heuse ecowijk. Heeft de menukaart gewerkt? Ik weet het niet maar omstreeks 11 uur 

ontplooit een Ieperse invasie zich in de eva Lanxmeer ecowijk in Culemborg. We smullen samen van een 

viersterren duurzaam ecologisch stadslandschapsmenu.

Wat voorafging: op zaterdag 8 
augustus houd ik samen met 
mijn zonnebloem Hilde halt in 
Brasserie Tapperij de Poortwachter 
in Culemborg, op doortocht vanuit 
het verre Friesland. Het Belgian Beer 
Cafe® concept heeft zich hier met 
bravoure weten te settelen sinds 

december 2006. Na wereldsteden 
zoals Brussel, Parijs en Londen, nu 
dus ook in Culemborg. Aan tafel 
in Nederland! Eten en drinken in 
een informele Vlaamse sfeer met 
Belgische bieren en traditionele 
gerechten, het kan echt. Tapperij de 
Poortwachter heeft Belgische menu’s 

samengesteld, vergezeld van de 
bijpassende streekbieren die je doen 
watertanden. Proef onder andere 
de Gentse waterzooi of de Vlaamse 
stoofkarbonade als odes aan de 
Belgische keuken. Bon Appétit!
Kan een gewone zonnesterveling 
weerstaan aan al deze aanvallen op 
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Garnalenkroketjes (€ 6,50), in elk geval één van de meest geniale uitvindingen van de Belgische keuken.
*

Salade en een craquelin met een smeulend geitenkaasje (€ 8,50), in het hele gebied waar het Germaanse en het 
Gallische deel van Europa elkaar raken en zich in feite vermengen, is dit ovengerecht erg in trek. We gebruiken 

hier de echte Sirop de Liège 
*

Gentse Waterzooi (€ 8,50), echte traditionele waterzooi wordt gemaakt met zoetwatervis. Maar de Gentse variant 
met kip is al zo lang wijd en zijd bekend dat ze het oorspronkelijke visrecept bijna verdrongen heeft. Eind vorige 
eeuw raakte Jules Massenet bij een bezoek aan Gent zo in vervoering over de waterzooi met kip dat hij een ‘Can-
tate au waterzooi’ componeerde. Als u niet bang bent dat u andere mensen op de vlucht jaagt, mag u ze zingen.

*
Chocoladetruffels (€ 1,90), op het gebied van productie en verwerking van chocolade hebben de Belgen een inter-

nationale reputatie te verdedigen. Hun truffels zijn over de hele wereld beroemd en worden ook wel het ‘voedsel van 
de goden’ genoemd.

*
Forel zoals in de Ardennen (€ 16,50), gerookte spek en zoetwatervis stellen het prachtig samen. Doch dat weten 
ze in de Ardennen al langer dan vandaag. Geserveerd in een papillot mengen de subtiele aroma’s zich bovendien 

op een bijzondere evenwichtige wijze.
*

Belgisch konijn met Trappist en pruimen (€ 17,50), om de paters te eren voor hun onvolprezen bijdragen aan de 
Belgische culinaire- en drankcultuur.

onze smaakpapillen? Heel moeilijk 
want het West-Vlaamse vlees houdt 
van een Bourgondisch treffen. Zo 
verloren we de ware reden van ons 
bezoek, de eva Lanxmeer ecowijk, 
even compleet uit het oog. Bij onze 
thuiskomst stuurde ik bovenstaande 
culinaire verpozing naar de heer Luc 
Dehaene, burgemeester van de stad 
Ieper. Zonder gevolg zou je zeggen? 
Hoho … 

Viersterren 
stadslandschapsmenu
eva Lanxmeer is een integraal 
ontworpen wijk met woningen, 
bedrijven en kantoren in een ecolo-
gisch stadslandschap. De wijk is bij 
uitstek een voorbeeld van duurzame 
stedelijke ontwikkeling, gebaseerd 
op integratie van ecologisch bouwen, 
organische vormgeving en princi-
pes uit de permacultuur voor het 
ontwerpen van vitale ecosystemen. 
De combinatie van wonen, werken 
en recreëren verlevendigt de wijk en 
schept kansen om werk, zorgtaken 
en ontspanning te combineren. Deze 

fraaie wijk is het resultaat van een 
unieke samenwerking tussen de 
gemeente Culemborg en de stich-
ting e.v.a. (Ecologisch centrum voor 
Educatie, Voorlichting en Advies). 
De betrokkenheid van toekomstige 
bewoners bij de inrichting van hun 
omgeving en het vernieuwende con-

cept van openbaar groenbeheer krij-
gen nationaal en internationaal veel 
belangstelling. Marleen Kaptein , 
initiatiefneemster van de stichting 
e.v.a., is zichtbaar tevreden: “Toen 
we in 1993 met het eva-project begon-
nen, was onze doelstelling tweeledig: 
een voorbeeldproject ontwikkelen met 

Burgemeester Luc Dehaene (links), initiatiefneemster Marleen Kaptein (midden) en 
milieuconsulent Hein Lapauw (rechts) glunderen nog na van zoveel voedzame informatie. 

Menukaart
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optimale zorg voor natuur en milieu 
en voorwaarden scheppen voor een 
leefomgeving waar mensen zelf vorm 
kunnen geven aan hun bestaan. Nu, met 
de realisatie van de wijk, overtreft het 

resultaat al mijn verwachtingen. Het 
ziet er natuurlijk uit. Zowel volwassenen 
als kleine kinderen hebben er meteen 
bezit van genomen en het lijkt of ze er al 
jaren wonen.” 

Concept 

De wijk Lanxmeer ligt rond een 
waterwingebied met een oude mar-
kante watertoren. In het beschermde 

waterwingebied vormen oude hoog-
stam appelbomen en populieren een 
groene zone. Oude landschappelijke 
kenmerken en ecologische kwa-
liteiten werden opgenomen in het 

stedenbouwkundig plan. Duurzame 
water- en energiehuishouding vor-
men een onderdeel van de wijk. Een 
van de uitgangspunten bij de start 
van het project was dat de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving zoveel 
mogelijk moet bijdragen aan het 
welzijn van mensen die er wonen en 
werken. De bebouwde omgeving is 
een belangrijke pedagoog en speelt 
een grote rol bij de opvoeding en 
ontplooiing van kinderen. Daarom 
was participatie van toekomstige 
bewoners en gebruikers vanaf het 
begin een onderdeel van het inter-
disciplinaire planproces. 
eva Lanxmeer is een gebied van 
ongeveer 24 hectare naast het 
station van Culemborg. Daartoe 
behoort ook een kantorengebied 
dat aan de duurzame criteria van 
het eva-concept moet voldoen. Het 
totale plan, waarvan het grootste 
deel al gerealiseerd werd, omvat om 
en bij de 250 woningen en apparte-
menten, deels met bedrijfsruimten 
en bestemd voor verschillende 
inkomenscategorieën. Daarnaast 
ligt nog circa 40.000 m² kantoorop-
pervlak met woon/werkfunctie, een 
zorgboerderij voor oudere landbou-
wers, een ecologische stadsboerderij 
‘Caetshage’ voor voedselproductie 
en contact met de natuur, het eva 

Centrum en Hotel, een multifunc-
tioneel centrum voor integrale 

EVA principes 
De door de stichting e.v.a. opgestelde principes zijn gebaseerd op: 

1. Inventarisatie van de Genius Loci: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten blijven en/of versterkt 

kunnen worden.

2. Het zoveel mogelijk sluiten van grondstof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen.

3. Een optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur.

4. De inbedding van duurzame waterhuishouding en duurzame energievoorziening in het stedenbouwkundig plan.

5. Ontwerpen van �ontmoetingsplekken� en voorwaarden scheppen voor eigen initiatieven van de bewoners.

6. Participatie van toekomstige bewoners en gebruikers bij ontwerp en beheer van de wijk.

Honderden liters water stromen per minuut uit de dichtstbijzijnde vijver naar de flowforms waar de 
kinderen naar hartenlust kunnen klauteren en spetteren. 
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ecologie en maatschappelijke ver-
nieuwing met congres- en overnach-
tingsfaciliteiten. En dat allemaal in 
de onmiddellijke nabijheid van een 
waterwingebied en archeologische 
vindplaatsen. 

Optimaal watergebruik

Schoon regenwater gaat van de 
daken via een gesloten systeem naar 
speciale retentievijvers in het water-
wingebied. Een eventueel overschot 
stroomt naar de oude Lek, een grote 
infiltratievijver. Het straatwater 
wordt verzameld in een systeem van 
wadi’s of ondiepe brede greppels. 
Een deel verdwijnt in de ondergrond, 
de rest stroomt door naar de oude 
Lek. Grijs water (van wasmachines, 
douches en keukens) wordt naar 
één van de drie helofytenfilters in 
de wijk geleid waar zand, riet en 
zuurstof zorgen voor een natuurlijke 
zuivering. Zwart water (afkomstig 
van de toiletten) verdwijnt nu 
nog in het riool. Dit afvalwater, 
aangevuld met gft-afval, kan op 
termijn gebruikt worden in de nog 
te bouwen biogasinstallatie. In de 
woningen werden waterbesparende 
toiletten met vier liter spoeling 
geplaatst. De vegetatiedaken op de 
bergingen houden een deel van het 
regenwater langer in de wijk vast 
wat een gunstig effect heeft op het 
microklimaat in de directe omge-
ving. Samen met beeldend kunste-
naar Paul Van Dijk heeft een groep 
wijkbewoners een ontwerp gemaakt 
voor een waterspeelplaats die 
bestaat uit verschillende flowforms. 
Honderden liters water per minuut 
stromen uit de dichtstbijzijnde 
vijver naar de flowforms en via een 
kanaaltje terug. Door de beweging 
en stroming van het water is de aan-
voer van zuurstof optimaal en wordt 
de waterkwaliteit beduidend ver-
hoogd. Voor de kinderen in de wijk 
betekent dit veel waterpret, want 
op en bij het kunstwerk kan naar 

hartenlust geklauterd en gespetterd 
worden. Een paar banken en natuur-
lijke beplanting maken van het 
geheel een prettige ontmoetingsplek 
voor jong en oud. 

Zorgvuldig materiaalgebruik

Alle toegepaste bouwmaterialen in 
de wijk zijn recycleerbaar en het 
hardhout heeft een fsc-keurmerk. 
Op de meeste bergingen ligt een 
vegetatiedak. De dakgoten zijn 
bekleed met epdm-rubber. Als iso-
latiemateriaal zijn celluloseplaten 
gebruikt, gemaakt van oud papier. 
Kenmerkend voor de wijk zijn het 
gebruik van lavasteen voor par-
keerplaatsen en wandelpaden, de 
klimplanten langs de leidraden op de 
parkeerterreinen en de natuurlijke 
tuinafscheidingen. 

Energie en installaties

In de eerste bouwfase werden indivi-
duele zonneverwarmingsinstallaties 
(zonnegascombi’s) toegepast met 
aardgas als aanvullende warmte-
bron. Dezelfde keuze werd gemaakt 
voor de kaswoningen en enkele 
vrijstaande woningen. De zonne-

verwarmingsinstallaties beschikken 
over een hoogrendements(hr)-
ketel. Voor de verwarming van 
kantoren en woningen werd in 
de tweede en latere fasen een col-
lectief leidingennet aangelegd. Een 
warmtepomp onttrekt de warmte 
aan het opgepompte grondwater. 
Het opgewarmde verwarmingswa-
ter wordt vervolgens opgeslagen 
in een buffertank en verdwijnt in 
het collectieve leidingennet. In de 
woningen werd voor de verwarming 
van tapwater een individuele zon-
neboiler aangebracht met aardgas als 
naverwarming of een warmtepomp-
boiler met de afgevoerde ventilatie-
lucht als warmtebron. Het verbruik 
van gas en elektriciteit wordt 
met een monitoringsprogramma 
bijgehouden. Men streeft naar een 
maximaal verbruik van 40 gigajoule 
(= 11.000 kWh) per woning. Actieve 
en passieve zonne-energie (zonlicht-
bewust bouwen) worden maximaal 
benut. Een doorgedreven isolatiebe-
leid reduceert de energievraag. Men 
opteert voor lage temperatuursyste-
men zoals wand- en vloerverwar-
ming. Mechanische balansventilatie 
met warmteterugwinning werd 
standaard voorzien. 

De ecologische stadsboerderij �Caetshage� en een proeftuin voor experimenten op gebied van 
permacultuur en het verbouwen van bijzondere groenten is onlosmakelijk verbonden met eva-
lanxmeer. Wijkbewoners kunnen hier verse groenten en fruit kopen.
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Oecologie

Bijzonder veel aandacht werd 
besteed aan een holistische visie 
op wonen want ecologie gaat over 
alles: materie en geest, kunst en 
wetenschap, markt en samenle-
ving, hemel en hel, aarde en licht, 
water en vuur. Ecologie verwijst 
eerder naar een houding dan naar 
een thema. Ecologie is onzichtbaar. 
Zolang de ecologie alleen als een te 
onderscheiden aspect in de bouw 
wordt onderkend en daar ook nog 
goede sier mee wordt gemaakt, blij-
ven de inspanningen per definitie 
marginaal. Ecologie moet niet als 
een correctie beschouwd worden 
maar als een nieuw mandaat voor 
de architectuur en stedenbouw. Er 
bestaan in essentie twee benade-
ringen van de natuur. De eerste is 
de traditionele landschapsecolo-
gische benadering waarin stad en 
platteland benaderd worden in de 
klassieke natuur / cultuur polariteit. 
Natuur begint waar de stad eindigt. 
Ecologen bemoeien zich dus niet 
met de stad. In deze traditionele 
benadering houdt de ecoloog zich 
als expert bezig met natuurgebieden, 
soortenbescherming en wildbeheer. 

Mens en natuur worden apart 
gehouden. Natuur is een object, iets 
om te hebben, te beschermen of te 
verliezen. De andere benadering, 
oecologie genaamd, gaat ervan uit 
dat mensen steeds deel uitmaken 
van de natuur. Natuur is een proces 
met mensen, niet voor mensen. Pas 
als dat begrepen is kan men condi-
ties creëren die aantrekkelijk zijn 
voor planten, dieren en mensen. De 
oecologie bestudeert relaties tus-
sen de levende wezens onderling 
en de relaties tussen organismen 
en hun niet-levende omgeving. De 
oecologie heeft een holistische kijk 
op de werkelijkheid. In ecologische 
termen zijn steden te beschouwen 
als parasieten van het omliggende 
platteland. Het platteland levert 
voedsel, water, lucht aan de stad en 
datzelfde platteland verwerkt mas-
sa’s afvalstoffen afkomstig uit de 
stad. De ecologische voetafdruk van 
een stad is veel groter dan de omvang 
van de stad zelf. Nadenken over een 
ecopolis start met de oecologie. 

Het laatste kind in het bos

Maar er is nog veel meer. eva 

Lanxmeer is een paradijs voor opgroei-

ende kinderen en dat zou wel eens 
een speerpunt kunnen zijn dat alle 
andere, weliswaar lovenswaardige, 
technische troeven ver achter zich 
laat. In zijn boek ‘Het laatste kind 
in het bos’ (uitgeverij Jan van Arkel, 
2007) houdt auteur Richard Louv 
een vurig pleidooi om kinderen aan 
te zetten tot meer contact met de 
natuur. Hij is ervan overtuigd dat 
deze aanpak veel moderne opvoed-
kundige problemen kan oplossen. 
Hij maakt in zijn boek een grondige 
analyse van waar het fout loopt. We 
rijgen enkele citaten uit het boek 
voor u aaneen omdat we het zelf niet 
beter kunnen zeggen. 
 

“In Pennsylvania waren drie broers –
acht, tien en twaalf jaar oud –
acht maanden bezig om een hut in hun 
achtertuin te bouwen, betaald met eigen 
zakgeld. Van de wijkraad moesten de 
jongens de boomhut afbreken, omdat 
ze geen bouwvergunning hadden. (…) 
Met onze verregaande verstedelijking, 
onze uitdijende regelgeving voor 
parken, onze goedbedoelde milieu-
maatregelen, onze bouwverordeningen, 
onze wijkconvenanten en onze angst 
voor rechtszaken, geven we aan onze 
kinderen een sinistere boodschap af: 
hun vrije spel is niet gewenst. De enige 
officieel toegestane vorm van recreatie 
in de natuur is de georganiseerde sport 
op getrimde sportvelden. (…) Een van 
de grote voordelen van vrij buiten te 
spelen is dat het niets kost. En doordat 
het gratis is zijn er geen economische 
belangen mee gemoeid. Als kinderen 
buiten aan het fietsen of wandelen zijn 
verbruiken ze geen brandstof en dus 
zijn ze voor niemand echt interessant; 
niemand kan iets aan hen verdienen. (…) 
Follow the money! Bij kinderen leidt dit 
tot een natuurtekortstoornis. (…) Ook in 
deze tijd zijn we nog altijd opgejaagd 
wild. We worden opgejaagd door een 
op hol geslagen kudde auto’s van ieder 
duizend kilo en meer. Zelfs binnenshuis 
worden we achtervolgd door verwarren-
de, bedreigende beelden die via kabels 

eva Lanxmeer is een paradijs voor opgroeiende kinderen.
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in onze woning binnendringen. (…) De 
ecopsychologie onderkent dat ‘contact 
met de natuur’ positief uitwerkt op de 
gezondheid, het concentratievermogen 
en de creativiteit, en dat het ontwikkelen 
van een relatie met de natuur als basis 
kan dienen voor een actieve inzet voor 
het milieu. (…) Velen van ons, waaronder 
ook veel natuurbeschermers, zijn juist 
via het bouwen van hutten – gemaakt 
van wilgen en overdekt met kreupelhout 
en mattenbiezen – in het bos voor het 
eerst echt met de natuur in contact 
gekomen. Wat gebeurt er als kinderen 
dat niet langer kunnen of mogen doen, 
als we de resterende natuur onder een 

glazen stolp bewaren? (…) 
De instelling van alles al te weten via 
het internet is een armzalig surrogaat 
voor wijsheid en verwondering. (…) Een 
hele generatie kinderen doet niet langer 
directe ervaringen op in de achtertuin, 
in de gereedschapsschuur, in het veld 
of in het bos, maar leert daarvan 
indirect via computers. Het zijn slimme 
kinderen en men neemt aan dat ze ons 
vooruit zijn, maar inmiddels weten 
we dat er iets wezenlijks ontbreekt. 
(…) Hun natuurgerichte intelligentie is 
totaal onderontwikkeld. (…) Het zou de 
taak van de school moeten zijn om de 
leerlingen los te maken van alle elektro-

nische impulsen die voortdurend op hen 
afkomen, waardoor ze zich weer kunnen 
openstellen voor alles wat er in de echte 
wereld gebeurt. Waar het om gaat is kin-
deren het besef bij te brengen dat ze vrije 
keuze hebben in plaats van de volledige 
afhankelijkheid van de elektronische 
media. (…) Marilyn Benoit stelt dat er in 
dertig jaar onderzoek naar technologie 
in het onderwijs slechts één voorbeeld 
is gevonden van een positieve correlatie 
tussen het gebruik van computers en 
het leren van kinderen. Men riep zelfs 
op tot een moratorium op het gebruik 
van computers in het onderwijs. (…) De 
grote waarde van directe natuurerva-

Ecowijk bij het water.



12  de koevoet 149  winter 2009 winter 2009  de koevoet 149  13

ringen is de focus van de kinderen op de 
elementen die mensen al eeuwen nader 
tot elkaar gebracht hebben: striemende 
regen, harde wind, warme zon, diepe 
en donkere bossen, en het ontzag en 
gevoel van verwondering dat onze aarde 
oproept. (…) De echte adhd-stoornis 
zit niet zozeer in het kind als wel in de 
opgelegde kunstmatige omgeving. (…) 
Vanuit dit perspectief is het eerder de 
samenleving die gestoord is, ondanks 
alle goede bedoelingen. Zij draagt 
immers bij aan de kloof tussen kinderen 
en de natuur. Kinderen de natuur en 
het natuurlijk spel ontzeggen staat 
in feite gelijk aan kinderen zuurstof 
onthouden. (…) Sommige belemmeringen 
tot een ‘closer contact’ met de natuur 
zijn institutioneel van aard, zoals de 
dolgedraaide schadeclaimcultuur of 
bepaalde ‘moderne’ onderwijstrends die 
nauwelijks ruimte overlaten voor directe 
natuurervaringen. Andere oorzaken zijn 
meer structureel van aard, zoals de wijze 
waarop steden worden ingericht. Er zijn 
ook barrières die meer op persoonlijk 

vlak liggen, zoals tijdsdruk of angst. (…) 
Nu de zorg om de natuur steeds meer een 
intellectuele aangelegenheid wordt die
losstaat van plezierige ervaringen, moet 
je je afvragen: waar halen we in de toe-
komst de natuurbeschermers vandaan? 
(…) 
Professor David Orr is van mening dat 
de oorzaak van de ecologische crisis moet 
worden gezocht in de manier waarop we 
ons onderwijs hebben ingericht. We 
breken alles op in stukken in plaats van 
dat we dingen met elkaar in verband 
brengen. We hechten overmatig belang 
aan succes en carrière. We scheiden ons 
gevoel van ons verstand en het praktische 
van het theoretische. We leveren de 
wereld mensen af die onwetend zijn van 
hun eigen onwetendheid. Het huidige 
onderwijs draagt ertoe bij dat kinderen 
een ‘alles-al-weten’-mentaliteit (= ecolo-
gisch ongeletterd) ontwikkelen en hun 
verwondering over de wereld kwijtraken. 
Orr bepleit een fundamenteel andere 
richting van het onderwijs, met ruimte 
voor ‘ecological design intelligence’ 

om daarmee gezonde, veerkrachtige, 
rechtvaardige en welvarende gemeen-
schappen te kunnen creëren. Volgens 
Orr zouden alle afgestudeerden minstens 
een basiskennis moeten bezitten van de 
volgende onderwerpen: de wetten van de 
thermodynamica, de grondbeginselen 
van ecologie, het begrip draagkracht, 
energieomzetting, kosten / baten- en ke-
tenanalyse, hoe kan men op een bepaalde 
plek verantwoord leven, de grenzen van 
technologie, de juiste maat, duurzame 
landbouw en bosbouw, milieuneutrale 
economie en milieuethiek.” 
En zich vooral meteen abonneren 
op de Koevoet. Richard Louv, de Al 
Gore van onze natuuropvoeding? 

Willy Lievens

www.eva-lanxmeer.nl 

Brasserie Tapperij de Poortwachter 

is geopend van woensdag tot en met 

zondag vanaf 12 uur,

www.tapperijdepoortwachter.nl 

Een kaswoning bestaat uit een goed geïsoleerd kernhuis, overdekt door een niet geïsoleerde (serreprofielen en enkele beglazing) 
kasconstructie met grote ventilatiekleppen en een gevelbrede schuifpui voor warmteregulering. 


