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Idealen worden Werkelijkheid 
 
EVA-Lanxmeer en Het Kwarteel - Culemborg 
 
Project Ecowijk EVA-Lanxmeer  
Locatie Anna Blamanweg 36, Culemborg  
Opdrachtgever gemeente Culemborg en Stichting EVA  
(Stedenbouwkundig) ontwerp Joachim Eble Architekten, Tübingen en Copijn tuin- en 
landschapsarchitecten, Utrecht (landschappelijk plan)  
Andere betrokken partijen Stichting EVA ( initiatief en bewaking uitgangspunten), Hein Struben 
(procesbegeleiding), Hyco Verhaagen Tuin en landschapsarchitect (ontwerp openbare ruimte en 
gemeenschappelijke tuinen), Bewonersvereniging Eva Lanxmeer (BEL), Woningbouwvereniging 
Kleurrijk Wonen, Woongroep Het Kwarteel, Stichting Caetshage (stadsboerderij), Stichting Terra Bella 
(beheer openbaar groen), Stichting Thermo Bella (warmteleverantie op wijkniveau), Arcadis 
(basisrioleringsplan, waterhuishoudkundig plan en civieltechnisch uitwerking 1e bouwfases), 
diverse initiatiefnemers, die kavels binnen het plan hebben ontwikkeld  
Programma ca. 250 woningen, ca. 40.000 m2 kantooroppervlak met woon/werkfunctie, 30.000 m2 
scholen, 48.000 m2 stadsboerderij  
Omvang 24 ha.  
Start bouw 1999  
Oplevering Gefaseerd sinds 2001 Bouwsom ca. € 12.000.000,– (bouwrijp maken en inrichting 
openbaar gebied)  
 
Duurzame stedenbouw komt rond 1994 op de agenda te staan. Een groep ontwerpers, 
wetenschappers en kunstenaars met als initiatiefnemer Marleen Kaptein, heeft zich verenigd in 
de  stichting Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies (EVA). Door een 
ecologische wijk te bouwen, wil zij laten zien hoe een duurzame leefomgeving van onderop 
vorm kan krijgen. De gemeente Culemborg voelt zich aangesproken en gaat actief meewerken. 
Naast het NS-station ligt 24 hectare landbouwgrond vlakbij een waterwingebied. Hier kan 
Culemborg uitbreiden als behoedzaam wordt omgegaan met landschap en ecologie. Het is de 
plek bij uitstek voor de voorbeeldwijk EVA-Lanxmeer. In dezelfde periode ontstaan meer 
staduitbreidingen vanuit publiek–private samenwerking. Meestal is de samenwerking 
gebaseerd op geld, in Culemborg op idealisme. Het resulteert in een gebied met een geheel 
eigen sfeer. 
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De opdrachtgever en de opgave 
Om het geheel te organiseren wordt een projectteam EVA-Lanxmeer gevormd. Dit bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de gemeente, enkele leden van de stichting EVA, een externe projectleider 
van een adviesbureau en een vertegenwoordiging van de woningcorporatie BetuwsWonen. De 
gemeente Culemborg en stichting EVA willen duurzame stedenbouw gestalte geven door uit te gaan 
van het versterken van bestaande kwaliteiten, het sluiten van kringlopen, het verbinden van landschap 
en architectuur en participatie van bewoners bij ontwerp en beheer van de wijk. Om het makkelijker te 
maken om werk, zorgtaken en ontspanning te combineren moet de wijk behalve woningen ook 
plekken krijgen om te werken en te recreëren. Samen met de stichting is gezocht naar een manier om 
belangstellenden van begin af aan bij het proces te betrekken. Met een bijdrage van het toenmalige 
ministerie van VROM starten in 1997 workshops waarbij potentieel toekomstige bewoners samen 
met deskundigen als architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen een  
stedenbouwkundig programma van eisen formuleren. 

 
Uitwerking 
Joachim Eble Architekten uit Tübingen stelt in samenwerking met Copijn Tuin- en 
landschapsarchitecten het stedenbouwkundig plan op. Behalve de eerder genoemde uitgangspunten 
worden oude landschappelijke kenmerken en ecologische kwaliteiten in het plan opgenomen.  
De wijk is gebaseerd op een duurzame water en energiehuishouding. Voor de woningbouw is 
geëxperimenteerd met vormen van opdrachtgeverschap waarbij de gemeente gedurende een deel 
van het bouwproces het risico van de toekomstige bewoners overnam. Enkele tientallen woningen zijn 
volledig in opdracht van particulieren ontwikkeld en gebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor Het Kwarteel. 
Een groep senioren die in verschillende delen van het land had gezocht naar een geschikte locatie 
kiest voor EVA-Lanxmeer om Het Kwarteel te bouwen, een woonproject in de koopsector met 24 
appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen. De initiatiefnemers hebben eerst met 
architectenbureau opMAAT hun ideeën uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Vervolgens is in overleg 
met de bouwbegeleider van De Key – De Principaal besloten om voor de realisatie van het plan een 
bouwteam te vormen met aannemer Van Leeuwen, een specialist in houtskeletbouw. Een ander 
bijzonder voorbeeld van collectief particulier opdrachtgeverschap in deze wijk zijn zes ‘kaswoningen’ 
die werden ontworpen door KWSA Architecten. De zes woningen staan in een kas met aan drie zijden 
van het huis overdekte tuinen en terrassen. Onder meer door de situering in de kas ligt het 
energieverbruik van de woningen aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde. 
 
Resultaat 
In 2010 is de wijk grotendeels gerealiseerd en trekt de gemeente zich terug uit de 
ontwikkelingsorganisatie. Voor de bewoners breekt een nieuwe fase aan. Zij hebben niet alleen de 
uitgangspunten geformuleerd en de huizen gebouwd. Bij wonen in deze wijk past ook een actieve rol 
in het beheer van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke tuinen. Sinds de eerste plannen is de 
belangstelling voor duurzaamheid alleen maar toegenomen. EVA-Lanxmeer draait niet om particulier 
opdrachtgeverschap, maar zelf bouwen past wel goed in de filosofie. 
 
Tekst Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal  
Link www.eva-lanxmeer.nl  


