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Vlaanderen loopt stilaan

warm voor cohousing,

een voor ons land nieuwe

woonvorm waarbij een

groep mensen samen

bouwt, samen koopt en voor

een deel ook samen leeft.

Het voorlopig enige

afgewerkte project ligt in

de buurt van Gent. Maar

er staan er al een pak

nieuwe in de steigers.

BJÖRN COCQUYT

Enkele jaren geleden graasden op dit
terrein inVinderhoutenogkoeien,op
een weide vrijwel volledig omringd
door huizen. In tegenstelling tot wat
jemagverwachtenbijhet aansnijden
van een wooninbreidingsgebied is
deze grond niet verkaveld in gelijke
percelen, maar werden een centraal
plein en een gemeenschappelijk pa-
viljoenaangelegdmetdaarrondacht-
tien huizen. Dit is duidelijk niet het
werk van een traditionele bouwpro-
motor,maarwel van een groepmen-
sen die beslist hebben om samen te
bouwenente leven.
«Het ideaalbeeldwaarinwe elk apart
een huis en tuintje hebben, zegt me
niks. Iedereen bakent zijn eigen per-
ceel af en dan worden omwonenden
al snel vreemden van elkaar. In zo'n
buurtmetweinigsociaalcontact isde
kansopvereenzaminggroot.Dieziek-
te vandemodernemaatschappijwil-
de ik niet oplopen», vertelt initiatief-
nemerFedericoBisschop.
Inzijnzoektochtnaareenalternatieve
duurzame woonvorm kwam hij in
aanraking met cohousing, dat in De-
nemarkenalsindsdejaren70bestaat.
«Omdat we veel in groep doen, den-
kenmensen al snel aan een commu-
ne,maarhet isnetontstaanalseenre-
actiedaarop.Denadrukligtveelmeer
opprivacyenstructuur.»

Eerste in Vlaanderen

Het project in Vinderhoute ging in
2006 van start met een infosessie
waarmeteen 70 geïnteresseerden op
afkwamen. Ondertussen mogen 18
gezinnen zich sinds vorig jaar bewo-
ners van het eerste cohousingproject
vanVlaanderennoemen.
Alswehetprivédomeinbetreden,valt
meteen de openheid op. Van de 1,2
hectare is weliswaar slechts een be-
perktdeelbebouwd,maarhetgeheim
zit hem in het ontbreken van omhei-
ningen en wagens. «Ieder huis heeft
een privéterras en een klein tuintje,
maar de grote tuin is gemeenschap-
pelijk. En auto’s aan de voordeur zijn
alleen toegelaten om te laden en los-
sen, aande ingang is er eenparking.»
Een ander wezenlijk verschil met de
doorsnee verkaveling zit hem in de
uniformiteit in stijl en materiaalge-
bruik.Deafmetingenvandewoonvo-
lumes zijn identiek endegevelbekle-
ding blijft beperkt tot sierpleister of
thermisch verduurzaamd hout, dat
geenverderebehandelingvergt.
Ookhetpaviljoenismethoutbekleed.
«Dit is het kloppende hart van onze
wijk.Het gelddatwe tijdensdebouw
uitspaardendooralles inhetgrootaan

EERSTE AFGEWERKTE

NIEUWBOUWPROJECT

IN VLAANDEREN

Cohousing:

De leefruimte van Federico Bisschop. «Elk huis heeft een keuken. Je
bent dus niet verplicht om in het paviljoen te eten als je geen zin hebt.»

Kinderen hebben hier nog alle ruimte om samen te spelen.
«Het is boeiend om te zien hoe ze met elkaar omgaan. Delen
vinden ze vanzelfsprekend», zegt Federico Bisschop.

In het paviljoen is een volledig uitgeruste speelruimte
ondergebracht, maar ook een wasserij, repetitieruimte...

Het cohousingproject in Vinderhoute lijkt op een gewone wijk, maar zonder omheiningen en auto’s. Laden en lossen is mogelijk, maar parkeren doe je op een apart terrein.

Iedereen heeft zijn
eigen huis en privacy.
Dat is essentieel voor

het welslagen van
het project

INITIATIEFNEMER

FEDERICO BISSCHOP

te kopenenmetdezelfde aannemers
tewerken,hebbenwehieringeïnves-
teerd.»
Er is een wasserij, een kinderspeel-
ruimte, een hobbyruimte, een thuis-
kantoor,eenrepetitiekotvoordemu-
zikanten onder de bewoners... Het
grootste bedrag ging echter naar de
aankoop van een restaurantkeuken.
«We proberen twee à drie keer per
week samen te eten, maar een ver-
plichting is het niet. Het is natuurlijk
bevorderlijkvoorhet sociaal contact.
De keuken wordt ook gebruikt bij
communiefeesten en zo, want daar-
voor ishetpaviljoen ideaal.»
De eetruimte biedt plaats aan meer
danvijftigpersonenenisdeplekwaar
het samenhorigheidsgevoel het dui-
delijkstzichtbaarwordt. «Ikhebveer-
tig cohousingprojecten bezocht,
maarbenverrasthoegoeddezegroep
aan elkaar hangt. Ik stond er ook van
te kijken hoeveel je samen kunt ver-
wezenlijken. Ik heb met de hulp van

anderen vloeren en plafonds afge-
werkt, iets wat ik alleen nooit zou
doen. We motiveren, helpen en ont-
lastenelkaar, zelfs nudegrotebouw-
werken achter de rug liggen. Zo is er
elke dagwel een ouder diemet de 25
kinderen naar school 300meter ver-
derop wandelt, zorgen we voor op-
vang tijdens de vakantie, steken we
een handje toe als iemand ziek is...
Eerlijk gezegd zijn mijn verwachtin-
genovertroffen.Hetenigeminpunt is
dat er heel veel overleg nodig is (zie
kader), maar dat weegt niet op tegen
al de rest. Zo is het boeiend om zien
hoede kinderenmet elkaar omgaan:
er is nog nooit ruzie gemaakt omeen
fiets. Delen vinden ze vanzelfspre-
kend en dat is absoluut een meer-
waarde die dezewoonvormbiedt. Ze
vormt ook een oplossing tegen de
groeiendeeenzaamheid,wantwe le-
ven dicht bij elkaar en doen behoor-
lijkwatsamen.Maarbelangrijk iswel
dat iedereenzijneigenhuisenprivacy
heeft. Dat respecteren, is essentieel
voorhetwelslagenvanhetproject.»

Toch traditioneel

Net daarom heeft iedereen een wo-
ning die qua indeling heel traditio-
neel is. «Elk huis heeft eenkeuken. Je
bent dus niet verplicht om in het pa-
viljoenaantafel teschuivenals jedaar
geenzin inhebt», zegtFederico.
Degrootstewoningenhebbeneenbe-
woonbareoppervlaktevan210m2en
tellen vijf slaapkamers, de kleinste
zijn110m2entellendrieslaapkamers.
«Die laatste tonen perfect aan dat je
dankzijdegemeenschappelijkedelen
gerust met wat minder ruimte kunt
leven.» Allemaal zijn het passieve of
lage-energiewoningen die door een
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Praktisch
Bouw: oktober 2010 - november 2011
Aannemer:De Noordboom,
www.denoordboom.be
Architect:Stramien,ontwerpbureau
voor architectuur en stedenbouw,
www.stramien.be
Energieadvies:Denc Studio,
www.dencstudio.be
Technieken:Ecopuur,www.ecopuur.be
Oppervlakte perceel: 1,2 hectare
(12.000 m2)
Oppervlakte woningen:110 tot 210 m2

Meer info:www.cohousingprojects.be

Zo werkt
cohousing
Vinderhoute
Cohousing is een woonvorm met
minstens 8 en maximaal 34 wo-
ningen.Met minder zijn de kosten
van de gemeenschappelijke delen
niet te dragen,met meer is de groep
te anoniem.InVinderhoute wonen
er,verdeeld over achttien huizen,33
volwassenen en 25 kinderen.Bij
aanvang van het project zijn ver-
deelsleutels afgesproken waarbij
de gemeenschappelijke kosten ver-
deeld worden.Je eigen huis betaal
je volledig zelf. Andere basisafspra-
ken,bijvoorbeeld rond huisdieren,
liggen ook vast in de basisakte.
Maar we hebben bewust niet alles
op voorhand in regeltjes gegoten»,
vertelt initiatiefnemer Federico Bis-
schop.Bijna alles wordt beslist op de
maandelijkse vergadering. «Die is
tot in de puntjes voorbereid.We
hebben negen teams – onder meer
voor de aanleg van de tuin en de
werking van het paviljoen – die alle
voorstellen uitwerken en toelichten.
Daarna moet de groep een beslis-
sing in consensus nemen.»
Dat gaat over dagelijkse aankopen,
maar ook over dure investeringen
zoals wagens voor autodelen.«Die
aanpak met intensief overleg
werkt,al heb je er wel geduld voor
nodig.Je loopt bijvoorbeeld niet
snel naar de winkel om twee voet-
baldoeltjes te kopen,anders draai je
zelf op voor de kosten.En als je het
toch doet,dreigen die snel te sneu-
velen door het enthousiasme van de
25 kinderen.Beter is voor stevigere
goaltjes te gaan die meer kosten,
maar dan moet iedereen daar wel
zijn zegje over kunnen doen.»Voor
de gemeenschappelijke kosten is er
een online kostensysteem met
maandelijkse afbetaling uitge-
werkt.

doorgedrevenisolatie, luchtdichtheid
en hernieuwbare energie zoals zon-
nepanelen een heel laag energiever-
bruik hebben. «Wij betalen amper 15
europermaand»,klinkthet.Ookdoor
zoveelmogelijk ingroepaantekopen,
besparendebewonersgelduit. «Onze
brandverzekering is 200 euro goed-
koper gewordendanvroeger, voor de
helesitegebruikenwemaarééngras-
maaier, engazomaardoor.»
Vinderhoute is het eerste cohousing-
project in Vlaanderen. Zeven andere
zitten in de ontwerpfase, maar vol-

gens Federico volgen er de komende
jarennogeenpakmeer.Hij heeftmet
CohousingProjectszelfseencoöpera-
tievevennootschapopgerichtdiesites
koopt en nieuwe groepen één à twee
jaar begeleidt bij de opstart van hun
project. «Cohousing heeft een toe-
komst. Uit onderzoek blijkt dat 20
procent van de bevolking interesse
toontomzotewonen.Dat ismeerdan
één miljoen Vlamingen, ruim vol-
doende omuit te groeien tot een vol-
waardige en vooral duurzamewoon-
vorm.»

samen leven
maar toch apart

In de gemeenschappelijke eetruimte komen bewoners samen om te koken, eten, vergaderen. «Dat bevordert het sociale contact.» Foto’s De Bock


