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'Hoe vernieuwend is innovatief?' Met die vraag keerde Martijn van der Hout (Architectuur - / 
Interieur HenNK, Zaandam) terug van de excursie Eco-flits Midden Nederland die hij had 
georganiseerd samen met Nanine Carree (Carree Architecten, Zaandam).  
‘Duurzaamheid’ is het leidend thema van Babel dit jaar. ‘Ecologie’ en ‘innovatie’ liggen in 
het verlengd van duurzaamheid. Daarom was deze excursie op vrijdag 19 april 2013 er één 
met de naam eco-flits. Dat bleek op de ene plaats beter geslaagd dan op de andere. Wanneer 
levert een vernieuwing zo veel op dat deze voldoende oplevert voor het milieu? En hoe snel is 
een innovatie achterhaald in deze tijd? Voor de hand liggende vragen waarop de antwoorden 
tijdens de excursie niet helder naar voren kwamen. 
EVA-Lanxmeer 
Onder de indruk raakten de 26 ‘Babelaars’ van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. EVA 
staat voor Educatie, Voorlichting en Advies. Lanxmeer is een hele oude naam, die duidt op 
bebouwing ‘langs de meer’. Waarbij ‘de meer’ een zijtak van de rivier de Lek is. ‘De meer’ is 
dus geen meer in de ware zin des woords. 
Rond EVA-Lanxmeer zijn grote parkeerplaatsen aangelegd. De wijk is namelijk zo goed als 
autovrij. Wat ook opvalt, is dat er geen schuttingen tussen de erven staan en dat de woningen 
zijn voorzien van hele grote ramen. Wie erg hecht aan zijn privacy voelt zich hier niet thuis. 
Bovendien komen er regelmatig groepen nieuwsgierigen rondneuzen in de wijk.  
De wijkbewoners zelf vinden het geen bezwaar dat ze middels een grote glazen pui zo bij 
elkaar in de woning kunnen kijken. Er heerst sowieso een groot saamhorigheidsgevoel in 
EVA-Lanxmeer. De pakweg duizend bewoners van de circa 330 woningen onderhouden de 
wijk zelf. Fruitbomen en bessenstruiken staan er gewoon in de openbare groenperken. Zomers 
worden er oogstfeesten gehouden in de groene ruimtes die zijn gecreëerd door de woningen in 
cirkelvormen te bouwen. 
Geïnteresseerden worden dan door de directeur van gezamenlijke private energiemaatschappij 
van EVA-Lanxmeer rondgeleid. Hij is de enige betaalde kracht in de wijk/door de wijk; wat 
het geheel een wat sekte-achtig karakter geeft. Te meer EVA-Lanxmeer is gebouwd op een 
waterwinbekken en de daken van de vanaf 2000 gebouwde wijk vol liggen met 
warmtewisselaars en zonnecollectoren.  
Wereld Natuurfonds 
Daarna ging het gezelschap naar het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds (WNF) in de 
bossen bij Zeist. Dit gebouw stamt al uit de jaren ’50 van de vorige eeuw en was toen in 
gebruik als agrarisch laboratorium. In 2006 is het gebouw aan de hand van ideeën en 
tekeningen van architect Thomas Rau uit Amsterdam gerenoveerd. Het werd toen het eerste 
CO2-neutrale en in zelfvoorzienende kantoor van Nederland.  
Opvallend zijn de vaste, horizontale houten lamellen aan de glazen zuidelijke voorzijde. Door 
de stand ervan laten deze stroken zomers minder warmte binnen, hetgeen airconditioning 
uitspaart, en ’s winters kan de zon er wel warmte doorheen schijnen. Omdat die dan lager 
staat.  
Mennorode 
Onderweg naar Zwolle deed de groep op de Veluwe het doopsgezinde conferentiecentrum 
Mennorode aan. Dit werd in 1925 opgericht en diende oorspronkelijk als ontmoetingsplek 
voor de doopsgezinde gemeenschap. Tegenwoordig is Mennorode een duurzaam 
conferentiecentrum. Hotel Mennorode telt 172 één- en tweepersoonskamers, ruim dertig zalen 



voor groepen van vijf tot 330 personen. Jaarlijks bezoeken circa 60.000 gasten het 
conferentiecentrum en hotel.  
Nanine Carree deed de presentatie in het geheel uit hout opgetrokken kerkje op Mennorode. 
Het kerkje is in 2011 gebouwd volgens tekening van Faro Architecten uit Lisserbroek. Die 
hield daarbij rekening met traditionele doopsgezinde principes. Daarbij staat duurzaamheid 
hoog in het vaandel, de mens centraal en is ruimte voor ontmoeting. Daarom is het kerkje 
altijd open.  
De eerste doopsgezinde kerken waren schuur- en schuilkerken. Eenvoudige 
ontmoetingsruimten waar men samenkwam ‘rondom de Bijbel’. De inrichting was sober en zo 
puur mogelijk. Geen afleiding, geen ornamenten, als voorwaarde voor concentratie en 
samenzijn. Het nieuwe kerkje op Mennorode verwijst naar die tijd.  
Dat heeft de architecten van Faro geen windeieren gelegd. Hun ontwerp voor het kleine 
godshuisje is nationaal en internationaal gelauwerd. In 2012 stonden ze op de lijst voor de 
International Architecture Awards van het Chicago Athenaeum /European Center for 
Architecture, Arts, Design and Urban Studies. Ook werd het kerkje genomineerd voor BNA 
Gebouw van het Jaar, categorie Oost-Nederland en werd het genomineerd voor de Houtprijs 
2012. 
Earthship 
In Zwolle was Doepark Nooterhof de bestemming. Daarin ligt tussen allerlei aspecten van een 
groene leefomgeving een zogeheten ‘earthship’, in 2009 gebouwd volgens de principes van de 
Amerikaanse architect Mike Reynolds.  
Het ‘earthship’ is een langwerpig theehuis dat, zoals de naam al doet vermoeden, deels onder 
de grond ligt. Dat wil zeggen, aan de voorkant (zuid) is een glazen pui, op maaiveldhoogte. 
Maar aan de achter- en beide zijkanten gaan de 'wanden’ verscholen onder hellende, 
begroeide vlakken. Daaronder zitten oude autobanden. Volgestopt met aarde zijn dat prima 
isolatoren, zowel zomers als ´s winters, aldus de kok/bedrijfsleider. Hij gaf toe dat het bij 
temperaturen boven de 25 graden niet te harden is in het keukentje. Er wordt dan met 
ventilators gewerkt. Maar voor de clientèle is er buiten ruimte genoeg.  
De geschiedenis van het park gaat zo’n 25 jaar terug. Doel van de toenmalige wethouder en 
naamgever Arie Nooter was om mensen de waarde te laten ervaren van inheemse planten en 
de relaties tussen plant, mens en dier. 
Landstede heeft vanuit de gedachte om duurzaamheid, natuur en educatie samen te brengen, 
dit bijzondere stukje groen nieuw leven ingeblazen. In Doepark Nooterhof vinden allerlei 
natuuractiviteiten plaats. Natuurliefhebbers, gezinnen, schoolkinderen, leerlingen en 
studenten, maar ook medewerkers van bedrijven en instellingen, kunnen er leren van en over 
natuur en milieu. 
‘Zwolle’ was het laatste punt van de excursie. Op de minuut af exact op de afgesproken tijd 
stopte de bus om 19.15 uur achter station Zaandam.  


