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- AItIIUEMIEKE VAltl ROEKEL - In de nieuwbouwwiik Mettegeupel in Oss zi.in kwakende kikkers

te horen. Nog even wennen maar op termiin rustgevend. Biizonder aan dit proiect is dat al het regenwa-

ter uit de wijk terecht komt in de naast de woonwijk gelegen vijver. De viiver staat in verbinding met een

beek die door de wijk stroomt. Natuurontwikkeling kriigt in Mettegeupel alle ruimte. Alleen het huishou-

delijk aÍvalwater wordt via de riolering afgevoerd. Behalve op het niveau van de inÍrastructuur is ook ste-

denbouwkundig en op woning-niveau rekening gehouden met milieu-aspecten.

EcorocrscHr wATERHUTsHoUDTNG rN

NTEUWBOUWWTIK rN oSS

oe eco-watermolen is een aí\tudeetpíojed van vin.€nr
Anem a at v a n de t 1 oges( h ool Mi d d e n - Btaba nt.

lFato Annemieke van Roekel)

Duuf zanle watcrhuishouding en ecologi
sclre rrrnclrring rrrr de openbare ruimre

staan centlaal in de nieuwe wijk Het
Eiland Mettegeupel in Oss. Het nieuw-

bouwproiect is gerealiseerd door EloVrsie
partners, een samenwerkingsverband tus-

sen Heidemij Realisatie, Wilma en Archi-
tectenburo Klaas van den Berg. De eelste

woningen van bouwfase r zijn inmiddels

opgeleveld en bouwfase 2 gaat binnenkort
van start- Op ry juni is door wethouder
Idema - vaIr Oss de eco-watermolen in ge-

bruik gesteld. De watermolen is de spil van

de ecologische watelhuishouding in de

wijk Mcttegeupel.

Eco-wateÍmolen

De eco-watcrmolen bestaat uit een vijzel-

pomp die rvordt aangedreven door een

windmolen; bij te weinig wind treedt een

eiekhomotoi in welking. De pomp brengt
het water uit de vijver op een hoger niveau,

zodat het op natuurlijke wijze via de beek

door de wijk weer terugstroomt in de v!
ver. Dje doorstioming is noodzakelijk voor

de ver.versing van het water in dc viiver en

de andere waterpartijen. De beek neemt

wisselendc rormen aan: ran srnal kronke-

lend tot bfeed met cilandjes. De vijver
wordt gevoed door het regenwater afkom-

stig uit de gehele wijk. Het regenwater

komt via de daken in een regenton en
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TEGENGAAN VERORO6ING

In Noord'Brabant is de verdroging een belangrijk

milieuprobleem- Het woningbouwproject Het Ei'

land Mettegeupel draagt bij aan het tegengaan

van de veídrogingsproblematiek omdat het re-

genwater zo lang mogelijk in h€t gebied wordt

vastgehouden. Al het regenwèter komt direct of
via de regenwaterafvoeí van de daken vàn dewo

ningen opde bodemtere(hten vindt zilnweg naar

deviiveren anderewaterpartijen. Ooorde eco-wa'

termolen blijft hel water in beweg ng enwordt het

op natuurlijkewijze ververst. De oevers van de vij'
veí en de beekjes zullen in de toekomst het leeÍ-

gebied zijn van veelplanten en dieren, zoals kik

keÍsen padden, dotteíbloemen en valefiadr.

MILIEUMAATREGELEN OP DRIE

NIVEAUS:

stedenbouwkundig:
. zon-orièntatie;
. locatiekeuze;

. geluid en wind;

. bodemprofiel;

. verkeersstruduur en parkeren,

. duurzame wèterhuishouding;

. aansluiting bij natuurlijke elementen;

. beperking verharding;

. minimalisatie grondverzet;

. gebiedseigen vegetatie;

. ecologisch ingericht openbaar groen;

. (deels) ecologisch ingeíichte privétui-

nên.

wontn9:
. geen tropis(h hardhout;
. PPC-riolering.

. extra isolatie;

. companrmenrenng.

stroomt via een open goot in de waterpartij.

De watermolen, ontrvorpen door Vincent

Anemaat in het kader van een afstudeerpro-
ject werktuigbouwkunde aan de Hogeschool

Midden-Brabant, zorgt tevens voor een con-

stant watefpeil. Er is sprake van een horr-

zonlale err rertrcale walerstroom. Door in-

zijging in de grond vindt een naturrrlijke Íil'
tering plaats. Het schone water komt ver-

derop weer naar boven. De overloop van de

viiver vindt plaats op de sloot van het water'

schap, die uitkomt in de Maas.

Natuurlijke landschapselementen

Markt-manager Wim van Osch van

Heidemij Realisatie: Op het niveau van de

infrastructuur is, behalve de waterhuisnou-

ding, met meer milieu-aspecten rekening
gehouden. Bij de inrichting van het gebied

is gebruik gemaakt van de natuurlijke ele-

menten die ai aanwezig waLen. zoals oor-

spronkeli jke hoogteverschillen, oude sloot-

jes en weggetjes en bestaande bomen. Het

gebied is daaronr niet verhoogd en geègali-

seerd. Dit was bovendien aanzienlijk kos-

tenbesparcnd. Voor een optirnale wateraf-

voer is zo min mogeliik oppervlak in de

wijk verhard. Dc bestrating (klinkers, be-

tonbandcn en -tegels) bestaat gedcelteli jk

urt rccvtled mJlcr'aal. Hel grond\c17el is

gerl1inirnaliseerd, wat de vegetatie-ontwik-

keling ten goede komt. Er zullen vooral ge'

biedseigen bomen worden aangeplant, zo-

als de zwarte els, de bcrk en de eik.' ook
b i dc 'nJleriàalkpuTe vrn dc woningen i<

rekcning gehouden met milieu-aspecten.

Er is gebrrrik gemaakt van Noord-Europees

naaldhout e11 Noord-Amedkaans Western

Het avergangsgebied, daL in hel bezit is van

de bewaner , moel ook op een erclogische wjj
ze wordt ingericht, zodctt de privttuin op na

tuurtijke wijze doorloopt in de openbate

q roenv aaniening. illlurtrdtie Ekovi5ie

PlaiÍe qí on d va n M etÍe geupe L

ltllu str ati e Ekov isie P artn e'5)
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red cedar. Voor de riolering is geen PVC

maar PPC gebruikt. De Cv-ketel is ge"

schikt voor aansluiting op een zonneboiler

en eÍ zijn waterbesparende kranen, do'u-

chekoppen en wc-spoelbrklen geïnstal-

leerd. Optionele maatregelen waren: een

zonneboiler, een hoger isolatiepakket en

compartimentering van de woning. Bij de

stedenbouwkundige inrichting van de wijk
is zoveel mogelijk rekening gehouden met

de zonorièntatie van de woningen. 'Veel

van de milieumaatregelen die in het pro-

ject in Mettegeupel zijn toegepast worden

ook uitgevoerd in projecten in andere ge'

meenten in de stadsregio Den Bosch', al-

dus Van Osch. 'De aangesloten gemeenten

hebben zich in een convenant uitgespro-

ken om zich actiefin te zetten voor duur-

zaam bouwen. Het model van de stadsre-

gio Den Bosch wordt steeds vaker in ande-

re regionale samenwerkingsverbanden van

Nederlandse gemeenten als voorbeeld ge-

nomen-'

De vijzelponp van de watermolen. Deze wordt aangedteven

een windmalen; bij te weinig wind treedt een elektromotor in

kinq- De ponp btenqt het water uit de vijver op een hoger niveau,

zodat het op natuurlijke wijze via de beek daor de wijk weer terug-

strooflt in de "tve,. (ro(o Arnen iPl" va. RoelPll

Van privétuin naar natuurgebied

De piivétuinen lopen via een drie meter

breed overgangsgebied door in een geza-

menlijke ecologische groenzone, waar de

beek doorheen stroomt. De inrichting van

de openbare groenvoorziening is in handen

van het cfoningse bedrijfEcoplan Natuur-

ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het

overgangsgebied, dat in het bezit is van de

bewoner, ook op een ecologische wijze

wordt ingericht, zodat de privétuin op na-

tuurlijke wijze doorloopt in de openbare

groenvoorziening. De berlorers ziin hier-

over uitgebreid geinformeerd, onder meer

omdat er richtlijnen gelden voor de inrich-
trng van de driemeterzone. zoals een maxi-

maal oppenlak verharding. De bewoners

die er prijs op stellen kunnen voor de in-

richting van de driemetezone advies in-
winnen bij Ekovisie ofEcoplan. Een bewo-

ner die dat heeft gedaan is Theo de Bie. De

Bie: 'Voor de erfafscheiding maakt Ecoplan

een opzet. Qua beplanting wil ik zoveel mo-

gelijk aansluiten bij het tussengebied dus

ben ik op zoek naar een erfafscheiding met
planten die vogels trekken. Hopelijk zullen

de meeste bewoners in dezelfde geest over

de inrichting van de overgangszone naden-

ken, anders zou het erg jammer zijn. Een

houten schutting zou het geheel teniet

doen. Voor mij heeft deze woning een dui-

delijke meerwaarde door de groenroorzie-

ning. De ruin duiL aar op het pàrk en liikl
daarom nog een stuk groter.' ffi
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Voor nadere inlichtin-
gen oter het project

Mettegeupel:

W.l.M. van Osch,

Heidemíj Realisatie,

kantoor Waalwijk,

telefoon 0416 J44a44,

fax o4t9 j4qo8o.
,i;.

{P.' i + l:. ,'

Bij de inrichtinq van het gebied is

gebruik genaaki'ran de natuur
lijke elernenten die al aanwezig

waren, zo als a at spr ó nkel ijke

hoogteverschiileí, oude slooljes,

', eqqetjes en bestaande bonen.

(Foto Annefli€k€ vdn Roek€l)
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