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exTended absTraCT

Objective
The aim of  this thesis is to study the integration of  Cohousing in the Flemish living 

culture. By mapping out the actors involved, this work tries to provide a better insight 

in the the current Cohousing-phenomenon. Specifically, its origin and development are 

investigated and analysed. This issue is substantiated with the close-reading of  a few cases, 

to discover what and if  there may yet be something to be contributed.

Methodology
The thesis consists of  two parts. Precursory on the actual research, a general context is 

outlined. The first chapter states a definition of  Cohousing. This residential typology has 

been used in very different ways. For that reason it is primary defined what Cohousing 

means to the author and how it is used throughout this research. A second chapter 

declares the conditions in which Cohousing has found its origin. The development and 

the philosophy in a few different European countries are analysed. Thereafter, a more 

thorough look is given at the history of  Cohousing in Denmark, focussing on the features 

of  the development. In the third and last chapter of  this part, Cohousing is placed next to 

the current residential typologies, in order to highlight the differences between them and 

to address the difficulties that are specific for this typology.

The second part of  the thesis outlines the actual research on the integration of  Cohousing 

in the Flemish living culture. In an introductory chapter on the Flemish housing climate, 

the housing policy and housing culture is explored in history. Because they define the 

basis for the current Flemish living culture, it is necessary to understand how they have 

been formed and changed through the years. In addition, some demographic, cultural 

and spatial trends, which have influenced the change of  the current housing needs, are 

reviewed. The second chapter makes a mapping of  the actors who are developing the 

Cohousing-issue. It examines when and how the idea of  Cohousing appeared and which 

actors stimulated it to its current situation, and this in three well-defined fields. The first 

field treats the role of  the Government. Different documents, such as policies, legislative 

proposals or subsidy possibilities that can help to develop the issue are searched. The 

second field tackles the Typology. Using both architecture magazines and commercial 

newspaper articles, the cognition and popularity of  this alternative way of  housing is 

investigated, as well by architects as other people/citizens. The third and last field shows 

how the Private and Industrial Building Market is dealing with Cohousing. The close-reading 

of  some Flemish cases contributes to the discussion and tries to highlight the opinions of  

the people who are actually living in these kind of  projects.
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Results
First there can be concluded that four characteristics can make the definition of  

Cohousing. The Participatory Process, an Intentional Neighborhood Design, some Private Homes 

supplemented by Extensive Common Facilities and a Complete Resident Management are not unique 

but the combination of  them ís. Only if  all four characteristics are present, Cohousing 

can be defined. A further analyse proves that Cohousing developed in a particular way, 

different in all cited European countries. Especially in Denmark, the circumstances 

present at that time ensured that Cohousing could develop to a deliberate residential 

option. Furthermore, it can be concluded that the applied lifestyle distinguishes this 

communal housing typology from the other common and private housing typologies. 

Moreover, the commonality in this lifestyle, distinguishes Cohousing from the other types 

of  Communal Living.

The research on the actual integration concludes that the current Flemish housing-

ideal is the rural detached house, which is the result of  a Flemish housing policy that 

always followed the idea of  private initiative and private ownership. Beside, this chapter 

concludes that a few causes made people question the current housing-ideal, whereby 

people are searching for alternative living options. Next to this, the last chapter reveals 

that the Flemish Cohousing-issue is predominantly a Bottom-Up movement, which could 

be confirmed by the case studies. One actor, a volunteer movement, is in an ideal position 

to involve both the government and the general public in the Cohousing story and has 

mainly guided this issue.

Conclusion
In general, it can be concluded that Cohousing in Flanders definitely has possibilities. 

This thesis shows that Flanders finds itself  in an ideal juncture for Cohousing to develop, 

as well spatial, demographic and cultural. However, the current issue is mostly sent from 

below although the official authorities are no longer ignorant about the question. The fact 

that Cohousing could obtain a valuable place in the Flemish living culture, mainly because 

of  its specific way of  developing, is a careful but plausible prediction.
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§ inTroduCTie

Aanleiding
Sinds jaar en dag staat de Vlaming bekend om zijn baksteen in de maag en droomt hij 

ervan zijn eigen woning te kunnen bouwen. Deze droom is voor vele Vlamingen 

werkelijkheid geworden dankzij het naoorlogs woonbeleid. Door de Wet De Taeye uit 1948, 

waar eigendomsverwerving en privaat initiatief  werd gestimuleerd via fiscale voordelen, 

premies en subsidies, konden veel Vlamingen hun eigen woning bouwen. De wet had 

zeer veel succes en sindsdien heeft het Vlaams woonbeleid altijd de kaart getrokken 

van eigendom en individueel opdrachtgeverschap. Het private suburbane wonen en de 

alleenstaande verkavelde villa werden daarbij de hoeksteen van de Vlaamse wooncultuur. 

De omstandigheden die het woonbeleid en de wooncultuur in Vlaanderen zijn huidige 

vorm hebben gegeven, zijn echter niet meer dezelfde als in de eerste jaren na de oorlog. 

De Vlaamse Woondroom verliest daardoor geloof  op verschillende domeinen. Het 

woonbeleid heeft er namelijk doorheen de jaren voor gezorgd dat Vlaanderen volgebouwd 

raakte. De overblijvende bouwgronden zijn schaars, duur en veel kleiner dan twintig jaar 

geleden, terwijl de woningen te groot zijn geworden voor de veel kleinere huishoudens. 

Het beleid dat het Vlaamse woonideaal gedurende al die jaren overeind heeft gehouden, 

wordt daarom in vraag gesteld. Daarnaast voelen meer en meer mensen zich niet langer 

thuis in de oude en gekende woontypologieën. De veranderende gedachte van het 

kerngezin, de daarbij gepaarde vluchtigheid van het familieleven, het verlies aan sociale 

banden in de steeds individueler wordende maatschappij en nog vele andere oorzaken 

leiden ertoe dat mensen zich niet altijd meer even goed kunnen vinden in hun huidige 

woonsituatie. Studies zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse Woondroom herdacht moet 

worden, waarbij de focus moet verplaatsen van individualiteit naar collectiviteit. Denser, 

kleiner en socialer bouwen komt daarbij naar voor als mogelijkeheid om elke Vlaming in 

de toekomst nog te huisvesten.

Een antwoord op deze vraag naar vernieuwing zou de toepassing van Cohousing kunnen 

zijn; een collectieve sociale woonvorm met respect voor privacy en intimiteit van het 

individu, maar waar collectiviteit en gemeenschap ook een belangrijke rol spelen. De 

woonvorm wordt nu reeds als mogelijk alternatief  naar voren geschoven als antwoord 

op de problemen waarmee men worstelt. Ze zou zich als alternatieve typologie naast 

de reeds gekende typologieën kunnen schikken en daarmee misschien tegemoet komen 

aan de nieuwe duurzame woondroom die velen koesteren. Het idee is echter nog jong 

waardoor de weg ernaartoe niet van een leien dakje loopt. Vele initiatiefnemers botsen op 

moeilijkheden die het proces vertragen of  zelfs het project doen falen. 
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Onderzoeksvraag
Deze masterproef  heeft als doel een onderzoek te voeren naar de inpassing van 

Cohousing in de wooncultuur van Vlaanderen. Heeft deze woonvorm mogelijkheden in 

Vlaanderen? Hoe staan de officiële instanties tegenover deze woonvorm? Wat zijn de 

omstandigheden waarin deze woonvorm zich ontwikkelt? De scriptie brengt via mapping 

het actuele Cohousing-vraagstuk in kaart. Waar situeert zich dit? Wie zijn de actoren in dit 

vraagstuk? Wie speelt de hoofdrol hierin? Het vraagstuk wordt versterkt door middel van 

een close-reading van een aantal concrete cases waarin geprobeerd wordt om de succesen 

en tekortkomingen van dit woonfenomeen aan het licht te brengen.

Methodologie
Inleidend op het eigenlijk onderzoek wordt eerst en vooral de algemene context van het 

begrip Cohousing geschetst Vooraf  wordt een benadering van het concept gegeven. Het 

is namelijk een hybride koppelbegrip dat telkens op een andere manier wordt gebruikt 

en gedefinieerd. Er wordt duidelijk gesteld op welke manier Cohousing meegenomen 

zal worden doorheen de rest van de scriptie. Nadien wordt iets dieper ingegaan op 

de omstandigheden waarin deze alternatieve woontypologie zijn oorsprong heeft 

gevonden. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen en de achtergelegen filosofie 

van Cohousing in enkele verschillende Europese landen. Aansluitend wordt iets langer 

stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van Cohousing in Denemarken, waar aandacht 

besteed wordt aan de ontwikkelingsmogelijkheden ervan. Tot slot wordt Cohousing naast 

de gangbare woontypologieën geplaatst om de verschillen ertussen uit te lichten. Deze 

vergelijking is van belang om de moeilijkheden die deze woonvorm met zich meebrengt 

aan de oppervlakte te brengen en daarmee aan te tonen in welk opzicht deze typologie 

zich onderscheidt van de andere.

Het tweede deel van de scriptie bestaat uit het onderzoek naar de inpassing van Cohousing 

in de Vlaamse wooncultuur. Daarbij worden eerst de Vlaamse omstandigheden onderzocht 

waarin Cohousing zich moet ontwikkelen. Er wordt stilgestaan bij de manier waarop 

het woonbeleid en de wooncultuur zich doorheen de jaren heeft ontwikkeld, vermits 

deze veranderingen aan de basis liggen van de hedendaagse woonomgeving. Daarnaast 

worden enkele demografische, culturele en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht 

die invloed zouden kunnen hebben op een verandering van de huidige woonwensen. 

Doch ligt het zwaartepunt van het onderzoek bij de schets die gemaakt wordt van de 

actoren die het Cohousing-vraagstuk in Vlaanderen mee vormgeven. Er wordt nagegaan 

wanneer en uit welke hoek het vraagstuk ontstaan is en welke actoren het gestimuleerd 

hebben tot zijn huidige situatie. Het vraagstuk wordt aan de hand van drie afzonderlijke 

vakgebieden behandeld. Een eerste Beleidsveld behandelt de rol van de overheid in 

het vraagstuk. Verschillende documenten zoals beleidsdocumenten, wetsvoorstellen 
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of  subsidiemogelijkheden worden gezocht om te achterhalen of  ze ontwikkelingen 

gestimuleerd of  eerder tegengehouden hebben. De appreciatie van de Typologie of  Woonvorm, 

door zowel architecten als het woonpubliek, wordt in een tweede veld onderzocht. Via 

architectuurtijdschriften en krantenartikelen wordt de populariteit van deze alternatieve 

woonoptie onderzocht. Het Operationele Kader tenslotte onderzoekt hoe de private en 

publieke bouwmarkt omgaan met het Cohousing-gegeven. De close-reading van enkele 

Vlaamse cases draagt   bij aan deze discussie en probeert de meningen van de mensen die 

daadwerkelijk in dit soort projecten leven te markeren, om te achterhalen of  zijn nog iets 

kunnen bijdragen.

Resultaten
Ten eerste kan er geconcludeerd worden dat Cohousing gedefinieerd kan worden aan de 

hand van vier karakteristieken. Het Participatief  proces, een Gemeenschapsversterkend ontwerp, 

enkele Volledig uitgeruste private woningen aangevuld met uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen 

en ten slotte een Volledig beheer door de bewoners definiëren Cohousing. Deze begrippen zijn 

niet uniek maar de combinatie ervan is dat wel. Slechts als deze vier begrippen aanwezig 

zijn, kan er gesproken worden van Cohousing. Een tweede hoofdstuk toont aan dat 

Cohousing zich in de aangehaalde Europese landen op een zeer specifieke manier heeft 

ontwikkeld, telkens beïnvloed door specifieke omstandigheden. Vooral in Denemarken 

zorgden de bijzondere omstandigheden ervoor dat Cohousing zich kon ontwikkelen tot een 

weloverwogen woonoptie. Het toegepaste leefpatroon in Cohousing is de doorslaggevende 

factor die de woonoptie onderscheidt van de andere gangbare private woontypologieën, 

zo blijkt uit hoofdstuk drie. De gemeenschappelijkheid van dit leefpatroon onderscheid 

op zijn beurt Cohousing van de andere vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

In deel twee kon worden vastgesteld dat het huidige woonideaal van de landelijke 

vrijstaande eengezinswoning het gevolg was van een Vlaams woonbeleid die sinds jaren de 

richting van particulier initiatief  en privaat eigendom is blijven volgen. Daarnaast hebben 

enkele demografische, culturele en ruimtelijke factoren ervoor gezorgd dat de huidige 

Vlaamse maatschappij deze woondroom in vraag stelt, waardoor uitgekeken wordt naar 

alternatieve woonopties. Daarnaast blijkt uit het eigenlijk onderzoek dat het Vlaamse 

Cohousing-vraagstuk een overwegende Bottom-Up beweging geniet, wat de close-reading 

van de specifieke cases bevestigen. Één actor, een vrijwilligersbeweging, bevindt zichzelf  

in een ideale positie om zowel de overheid als het grote publiek mee te krijgen in het 

Cohousing-verhaal en heeft mede daardoor het vraagstuk voor een groot deel gestuurd.
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Algemene Conclusie
Via de gehanteerde methode kan geconcludeerd worden dat Cohousing in Vlaanderen 

zeker mogelijkheden heeft. De thesis toont aan dat Vlaanderen zich zowel op ruimtelijk, 

demografisch en cultureel vlak in een ideaal tijdsgewricht bevindt om deze woonvorm te 

laten ontwikkelen. De weg ernaartoe wordt op dit moment echter vooral van onderuit 

gestuurd, maar de officiële instanties staan niet langer onwetend tegenover deze alternatieve 

woonoptie. Vooral door zijn specifieke manier van ontwikkelen, kan de voorzichtige maar 

plausibele voorspelling gemaakt worden dat Cohousing uiteindelijk een volwaardige plek 

in de Vlaamse wooncultuur zal krijgen.
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§ VeranTwoording Cases

Om het Operationele Kader in het Cohousing-vraagstuk vanuit een andere hoek te 

belichten, werd beroep gedaan op bewoners van reeds gerealiseerde Vlaamse Cohousing-

projecten. Doormiddel van een Close-Reading van enkele cases is het de bedoeling om 

aanvullingen te maken op de Bottom-Up beweging in het vraagstuk en te achterhalen wat 

er nog aan toegevoegd kon worden. Aan de hand van interviews met enkele bewoners 

van verschillende projecten, werden de beweegredenen, de weerstand en/of  appreciatie 

maar vooral de overwonnen moeilijkheden en de nog heersende knelpunten aandachtig 

uitgelicht. Van elke case is een projectfiche bijgevoegd in de bijlage.

De projecten werden niet lukraak gekozen, er werd gezocht naar een zo divers mogelijk 

aanbod. Eerst en vooral werden niet enkel Cohousing-projecten beschouwd maar ook 

projecten van Centraal Wonen, omdat de aanloopfase van idee naar bewoning op gelijke 

manier verloopt en deze twee woonvormen enkel verschillen in hun gebruik. Daarenboven 

telt Vlaanderen te weinig Cohousing-projecten om een voldoende onderbouwd onderzoek 

mee te kunnen voeren.

Een tweede beslissing was de keuze om zowel recente als oudere projecten mee te nemen 

in het verhaal en zo te achterhalen of  Cohousen in de loop van de tijd moeilijker of  

makkelijker geworden is. De interviews met de recente projecten poogde te achterhalen 

òf  en op welke manier het reeds gevoerde Cohousing-vraagstuk invloed heeft gehad 

op de nieuwe initiatieven. Daarbij werden bewoners van de projecten Vinderhoute, La 

Grande Cense en De Kaasdroger geïnterviewd. Om het verhaal volledig te maken, werden 

de oudere projecten niet verwaarloosd, omdat die mogelijks een beeld kunnen geven van 

mogelijke veranderingen in het werkingskader. Hiervoor werden enkele bewoners van de 

Haringrokerij en Meerhem geïnterviewd. Graag werden ook de bewoners van het project De 

Drie Torekens en De Molen van Rotselaar uitgehoord, maar helaas werd geen gehoor gegeven 

aan de vraag tot medewerking. 

Ten derde werd geprobeerd om zowel reconversie-projecten als nieuwbouwprojecten 

te betrekken in het verhaal, om te achterhalen of  er op dat vlak moeilijkheden 

optreden. Bijvoorbeeld bij de herbestemming van een bestaand pand of  een nieuw-

verkavelde bouwsite. Helaas was die ambitie iets te groot, vermits enkel Vinderhoute 

als nieuwbouwproject in het vraagstuk verschijnt. Wel kon een interview afgenomen 

worden met een medewerker van Cohousing Projects, die meer uitleg kon verschaffen over 

de samenwerking van het bouwbedrijf  Bostoen en de CVBA Cohousing Projects. Om die 

reden werd ook het nog niet-gerealiseerde Cohousing-nieuwbouwproject in Drongen 

meegenomen in het Operationele Kader, echter in de categorie publieke actoren.
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Ten slotte werd gezocht naar projecten met een divers mogelijk omgevingskader. Op 

die manier werd geprobeerd te achterhalen welke beweegredenen meespelen om voor 

het project te kiezen en of  er eventueel andere moeilijkheden opduiken tijdens het 

bouwproces die specifiek betrekking hebben op de ruimtelijke omgeving. Zo zijn de 

projecten Haringrokerij en Meerhem twee stedelijke projecten, terwijl de andere projecten 

Vinderhoute, La Grande Cense en De Kaasdroger zich in een landelijke omgeving bevinden. 

Opnieuw had een interview met de bewoners van De Drie Torekens en De Molen van Rotselaar 

hier een meerwaarde kunnen betekenen.

Bij het afnemen van de interviews hoorde steeds een warm onthaal. Vooral bij gesprekken 

waar meerdere bewoners aan deelnamen, zoals in De Kaasdroger, kon geproefd worden van 

de gezellige sfeer die deze projecten met zich meebrengen. De bewoners stonden heel 

erg open om hun ervaringen te delen, wat een voelbaar gevolg is van het hoofdzakelijk 

sociale karakter van de projecten. Dit kwam het sterkst naar voor bij de jongere projecten, 

vermits de opwinding van het anders wonen daar nog volop leeft. 







i
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§1 waT is Cohousing?
Cohousing is geen nieuw concept. Vroeger leefden veel mensen in kleine dorpen en 

zelfs vandaag nog leven mensen in minder geïndustrialiseerde regio’s typisch in kleine 

gemeenschappen, waar bewoners aan elkaar gelinkt zijn door de kleinschaligheid ervan. 

Deze vorm van samenwonen, vraagt verantwoordelijkheden, maar voorziet in ruil een 

zekere veiligheid en het gevoel tot een geheel te behoren. In een steeds individueler 

wordende maatschappij kan Cohousing een hedendaags model bieden voor het recreëren 

van dit gevoel.

2.1.	Algemene	definitie
Dat Cohousing een zeer hybride begrip is, kunnen we afleiden uit de brede omschrijving 

die het vaak meekrijgt. Kathryn McCamant en Charles Durrett – die gezien worden als 

de grondleggers van de Amerikaanse Cohousing-beweging – omschrijven Cohousing 

als een nieuw ontworpen woontype dat een herdefinitie geeft van het concept van de 

buurtgemeenschap zodat er kan voldaan worden aan de huidige levensstijlen. Met de 

notie nieuw bedoelen ze geen nieuwe aanpak van leven maar wel een nieuwe aanpak van 

wonen, waar een praktischere en socialere thuisomgeving kan gecreëerd worden. In deze 

thuisomgeving is elke woning huishoudelijk autonoom ontworpen en privaat eigendom, 

maar is het gemeenschapsleven – en dan vooral de gemeenschappelijke maaltijden in 

een Common House – een belangrijk aspect die de gemeenschap zowel op sociaal als op 

praktisch vlak ondersteunt.1

 “Cohousing offers the social and practical advantages of  a closely knit neighborhood within the context 

of  twentieth-century life. While it incorporates many of  the qualities of  traditional communities, 

cohousing is distinctively contemporary in its approach, based on the values of  choice and tolerance. 

Residents choose when and how often to participate in community activities and seek to live with a 

diverse group of  people.” 2

Het is belangrijk dat de gemeenschap voldoende groot is om deze ondersteuning te 

kunnen voorzien. Zelf  stellen ze een grootte van zes tot veertig huishoudens voorop, 

zodat de draagkracht enerzijds groot genoeg is, maar anderzijds de schaal nog redelijk 

blijft. Hun definitie laten ze bewust breed, vermits hun veldonderzoek in Denemarken 

leerde dat iedereen Cohousing anders ervaart:

1 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.12-17.
2 Ibid. p.38.
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 “Our evaluation of  cohousing focused on its ability tot create a positive and humane environment, 

evident in the feelings of  those who live there, the experiences of  those who have left, and our own 

observations and comparisons of  the different developments.” 3

Wat ze wel duidelijk stellen is dat Cohousing vooral niet te vergelijken is met een 

commune, vermits de gemeenschap niet samengehouden wordt door een charismatische 

leider of  een ideologisch geloof, maar door het sterke geheel van een diverse groep 

bewoners. Jongeren brengen bijvoorbeeld een frisse wind mee, ouderen beschikken over 

meer kennis, vaardigheden of  tijd: iedereen brengt zijn eigen cultuur of  gewoontes mee. 

Daarbij kunnen volgens hen gedeelde faciliteiten zoals een gemeenschapshuis dit geheel 

nog meer versterken. Ook Graham Meltzer PhD maakt deze opmerking. Volgens zijn 

opinie is Cohousing ook absoluut niet te vergelijken met een commune, maar dan om de 

reden dat zij erkennen dat enige isolatie van een grotere maatschappij zowel op sociaal 

als op politiek vlak schadelijk kan zijn.4 Meltzer benadert Cohousing meer vanuit een 

ecologisch standpunt. In zijn boek Sustainable community, learning from the cohousing model 

verklaart hij dat de meeste mensen die op een alternatieve manier leven, zoals Cohousing, 

sterke milieuvriendelijke waarden meedragen en in tegenstelling tot vele andere groenen de 

mogelijkheid hebben om hun waarden in het dagelijkse leven toe te passen:

 “Cohousing is a new form of  intentional community that provides clues to the link between the social 

dynamics of  such a group and the pro-environmental behaviors of  its members.” 5

In tegenstelling tot McCamant en Durrett stelt hij Cohousing niet enkel voor als een 

alternatieve manier van wonen, maar vooral als een andere manier van (ecologisch) leven. 

De gemeenschap en de sociale relaties die ermee gepaard gaan, veranderen volgens hem 

het consumptiegedrag binnen het huishouden waardoor de voedingsbronnen minder 

uitgeput worden. Want door de bevordering van sociale interactie, zo beweert hij, zorgt 

Cohousing ervoor dat men veel bewuster omgaat met de acties van zichzelf  en van 

anderen die invloed zouden kunnen hebben op het milieu.

Over de manier waarop dit alternatief  wonen vorm moet krijgen, verwijst hij naar 

McCamant en Durrett. Die stellen Cohousing voor als een woongroep waar een 

rijk gemeenschapsleven opgericht kan worden door het aanbieden van sociale en 

ondersteunende activiteiten. De meest bevorderlijke activiteit daarvoor is ook volgens 

Meltzer het op regelmatige basis delen van de maaltijden, vermits deze zowel praktische 

voordelen als een sociale interactie bieden. Ook Dorit Fromm definieert Cohousing naar 

voorbeeld van McCamant en Durrett, maar trekt het begrip open naar Collaborative Housing.

3 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.19.
4 MELTZER, G., PhD, Sustainable Community, learning from the cohousing model, Trafford, Canada, 2005, p.4.
5 Ibid., p.3.
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 “In collaborative housing, each household has its own house or apartment and one share in the common 

facilities, which typically include a fully equipped kitchen, play areas, and meeting rooms. Residents 

share cooking, cleaning and gardening on a rotating basis. By working together and combining their 

resources, collaborative housing residents can have the advantages of  a private home and the convenience 

of  shared services and amenities.” 6

Fromm staat, in tegenstelling tot McCamant en Durrett en Meltzer, wel stil bij het 

onderscheid tussen de sociale en praktische ondersteuning die Cohousing biedt. Hij maakt 

de reflectie dat Cohousing in eerste instantie niet gecreëerd werd als ondersteuning voor 

de dagdagelijkse noden, maar als een alternatief  om de isolatie van eengezinswoningen 

tegen te gaan en een manier om voorzieningen te delen.7 De gemeenschappelijke 

maaltijden, die een vaste routine blijken te zijn in Cohousing, groeiden vervolgens uit van 

een sociale activiteit naar een efficiënte ondersteuning, maar dit was volgens hem niet het 

oorspronkelijke basisdoel van Cohousing.

 “Cohousing residents wish to live within the existing society, with the privacy and autonomy of  the 

household secure. Their intention is to strengthen the family by creating supportive social networks, and 

by sharing certain daily tasks. (…) Cooking and eating together is one of  the fundamental ways that 

individual households retain a sense of  community. A strong social grouping is created, similar to a 

family clan. Yet, they don’t want to build a new society with new forms of  family.” 8

Dick Urban Vestbro, spreekt dat echter tegen. Volgens hem is Cohousing (in Zweden) 

net ontstaan uit de ondersteunende gedachte van het kerngezin en werd de gemeenschap 

daardoor pas in tweede instantie gevormd. Voor zijn definitie steunt hij –niet zoals 

McCamant en Durett, Meltzer en Fromm – op de Zweedse variant.

 “Cohousing is a type of  collaborative housing in which residents actively participate in the design 

and operation of  their own neighborhoods. (…) There are small flats linked to a common space with 

collective cooking and eating facilities, suited to the needs and interests of  people “in their second half  

of  life”. (…) Members are expected to offer each other mutual help as required by ageing or illness, 

enabling each one to remain in his/her home throughout the remaining life.” 9

Cohousing volgens hem wel een zeer breed begrip die in elke omstandigheid zijn 

eigen definitie kan meekrijgen. De Co kan zowel voor Collaborative, Cooperative, Collective 

of  Communal staan, aldus Vestbro. Deze is in elk land anders ontwikkeld omwille van 

verschillen in onder andere politieke en economische omstandigheden. Het is daarom 

duidelijk voor hem dat Cohousing als een veel wijder concept gezien moet worden, in 

6 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.7-10.
7 Daarbij verwijst hij naar de ideologieën die nagestreefd werden bij oorspronkelijke de Cohousing-projecten in Denemarken. 
Later in de thesis komt dit nog verder aan bod.
8 VESTBRo, D., Living together, Couhousing ideas and realities around the world, Royal Institute of Technology, Stockholm, 
2010, p.15.
9 Ibid., p.13-25.
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tegenstelling tot de definities die het tot dan toe gekregen heeft. Uiteindelijk omschrijft 

hij Cohousing als volgt:

 “Collaborative housing means housing with more space and service for communal use than are to be 

found in conventional housing (…) The most important goals have been to share responsibilities fairly 

between men and women, to promote collaboration between residents, to achieve a sense of  community, 

and to facilitate access to shared amenities.” 10

Ook Lucy Sargisson blijft in haar artikel “Second-Wave Cohousing: a Modern Utopia?” redelijk 

vaag bij het definiëren van Cohousing. Ze waagt zich wel aan een vermelding waarom 

mensen precies op zoek gaan naar dergelijke vorm van samenwonen. Volgens haar is dat 

omdat ze geloven dat er iets mis is met het leven in de meeste steden en dorpen en ze een 

beter alternatief  willen ontwikkelen.

 “Cohousing is an increasingly popular form of  tenure that combines elements of  private and collective 

ownership and affords its occupants a combination of  the advantages of  individual proprietorship with 

some of  the benefits of  living in a community that shares some of  its space and activities.” 11

Ook Chris en Kelly Scotthanson leggen bij hun definitie meer de nadruk op de bewoners 

die in een Cohousing-project wonen en wat hun beweegredenen daartoe waren. Volgens 

hen zorgt de toenemende individualiteit in de maatschappij ervoor dat mensen nood 

hebben aan een omgeving waar ze echt deel van kunnen uitmaken. Door te Cohousen 

kunnen ze een verdere isolatie tegengaan en een zinvol leven leiden. Cohousing creëert 

enerzijds een gemeenschap waarin men veiligheid en geborgenheid vindt, maar waar men 

zichzelf  anderzijds ook kan afzonderen.12 Ze gaan ook nog een stap verder en beschrijven 

hoe een dergelijke Cohousing-gemeenschap eruit ziet.

 “Cohousing is a way of  creating a built environment that supports ongoing community interaction 

through four main design features. These include separation of  the car from the private residence, 

designating pedestrian pathways linking the access to each residence, locating the active area of  each 

home on the pedestrian pathway side of  the house and building a centrally located common house.” 13

Volgens Chris en Kelly Scotthanson heeft het specifiek ontwerp de intentie om spontane 

ontmoetingen te vergemakkelijken, en een balans te maken tussen de gemeenschap en de 

privacy van de private woning. Dat is ook hoe Cohousing.org 14 een definitie probeert op 

te stellen van het begrip.

10 VESTBRo, D., Living together, Couhousing ideas and realities around the world, Royal Institute of Technology, Stockholm, 
2010, p.42.
11 SARGISSoN, L., ‘Second-Wave Cohousing: A Modern Utopia?’, in Utopian Studies, Penn State University Press, 
Pennsylvania, Volume 23, #1, 2012, p.29.
12 SCoTTHANSoN, C. & K., The Cohousing Handbook, building a place for community, New Society Publishers, Gabriola 
Island, 2004, p.1.
13 Ibid., p.5.
14 Cohousing.org is een Amerikaanse portaalsite die informatie en ondersteuning biedt aan initiatiefnemers die zelf een 
project willen opstarten. (Internet, www.cohousing.org, geraadpleegd op 8 april 2013)
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 “Cohousing residents are consciously committed to living as a community. The physical design 

encourages both social contact and individual space. Private homes contain all the features of  

conventional homes, but residents also have access to extensive common facilities such as open space, 

courtyards, a playground and a common house. (…) Cohousing communities offer nurturing places 

where people of  all ages grow and age well. Cohousing is a type of  collaborative housing in which 

residents actively participate in the design and operation of  their own neighborhoods.”

Ze plaatsen daarbij het Common House voorop als het sociaal centrum van de gemeenschap, 

waarrond de afzonderlijke eengezinswoningen liggen die geclusterd zijn rond een 

voetgangersstraat of  een binnenplein. Het Common House moet volgens het platform 

zeker een keuken en eetruimte bevatten, zodat er op regelmatige basis samen gegeten kan 

worden, ter bevordering van de groepsgeest. De voorgenoemde beschrijvingen leiden 

onafwendbaar naar het voorkomen van Cohousing in Denemarken. Het Bofællesskaber, 

zoals Cohousing in Denemarken wordt genoemd krijgt volgende definitie mee:

“Een Bofællesskaber is een doelbewust gecreëerde mini-samenleving die bestaat uit volledig uitgeruste 

privéwoningen aangevuld met gedeelde faciliteiten. Het project is meestal gepland, eigendom van, en 

beheerd door bewoners. (…) De meest voorkomende motivatie om deel te nemen in een Bofællesskaber, 

is een verlangen naar meer interactie tussen de bewoners. De huizen staan vaak dicht bij elkaar en 

delen een gemeenschappelijk huis, een aantal gemeenschappelijke ruimtes en andere faciliteiten. In de 

meeste projecten is het gebruikelijk dat bewoners om de beurt koken voor elkaar; dit wordt gezien als 

een van de belangrijkste gemeenschappelijke activiteiten. Andere gemeenschappelijke voorzieningen 

kunnen bijvoorbeeld wasserette, zwembad, kantoren, internet, tv-kamer, workshops, kamers, sauna en 

fitnessruimte zijn.” 15

Wanneer we dan op zoek gaan naar Nederlandstalige bronnen die het fenomeen 

bespreken, kunnen we afleiden dat Cohousing vooral gezien wordt als een oplossing voor 

en een reactie op de veranderende maatschappij. Zo is Centraal Wonen – de Nederlandse 

tegenhanger van Cohousing – volgens Beatrice Kesler een emancipatie-experiment en een 

beweging van mensen, die zich inzetten voor een integrale aanpak van maatschappelijke 

problemen in hun eigen woonomgeving gericht op een bewoonbare wereld.

 “Voor mij is Centraal Wonen het realiseren van woongemeenschappen, waarin huishoudens in grote 

verscheidenheid, met behoud van zelfstandigheid, meer mogelijkheden voor contact en onderlinge hulp 

hebben en gemeenschappelijke voorzieningen zelf  beheren. Daarmee streeft Centraal Wonen naar 

het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke herintegratie en het voorzien in de geschakeerde 

woonbehoeften van mensen.” 16

15 Vrije vertaling vanuit het Deens (Internet, www.bofællesskab.dk, geraadpleegd op 8 april 2013)
16 KESLER, B., Centraal wonen in Nederland, een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden, 
niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Wageningen, 1991, p.8.
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In Vlaanderen wordt onder andere gebruik gemaakt van het Nederlandse begrip Centraal 

Wonen om het begrip Cohousing te plaatsen. Cohousing lijkt volgens Samenhuizen vzw 17 

sterk op Centraal Wonen met het verschil dat er wel een keuken en eetzaal op het volledige 

gemeenschapsniveau aanwezig is, waar bewoners minstens enkele keren per week de 

kans krijgen om samen te eten. Men vertrekt bovendien vanuit een iets breder begrip, de 

Woongemeenschap, om te kunnen duiden hoe Cohousing daarin past.

 “In het algemeen spreken we van een woongemeenschap als er bewoners zijn, afkomstig uit verschillende 

gezinnen, die vrijwillig in mindere of  meerdere mate van betrokkenheid samenleven, met de bedoeling 

minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit samenwonen. Wanneer “betrokkenheid” bedoeld is 

in het architecturaal ontwerp van het wonen en de voorzieningen, en ook in de onderlinge afspraken en 

activiteiten, dan zijn de voorwaarden vervuld voor een woongemeenschap, of  het nu gaat om centraal 

wonen, cohousing, een leefgemeenschap of  woongroep. In die verschillende vormen verschilt ook de mate 

van betrokkenheid.”

*****

Zoals voorgaande studie aantoont, krijgt Cohousing op internationaal vlak een zeer brede 

omschrijving mee. Dit is toch opmerkelijk vermits een groot deel van de bronnen van 

Amerikaanse oorsprong zijn en Cohousing in Amerika voornamelijk gebaseerd is op de 

Deense variant.18 De aangehaalde bronnen geven stuk voor stuk geen sluitende definitie 

mee, vermits de nadruk telkens op diverse aspecten wordt gelegd. Sommigen focussen 

zich meer op de ideologieën van de bewoners, terwijl andere bronnen een uitspraak doen 

over het architecturale voorkomen. Er zou gezegd kunnen worden dat Cohousing zo’n 

hybride begrip is dat er geen definitie voor uitgesproken kàn worden. Toch vinden we wel 

enkele overeenkomsten die het begrip enigszins kunnen duiden.

17 Samenhuizen vzw is een vereniging die zich tot doel stelt het gemeenschappelijk wonen en de realisatie van projecten van 
gemeenschappelijk wonen te bevorderen door informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en initiatiefgroepen; 
het behartigen van de belangen van projecten; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied 
van huisvesting en het mogelijk maken en bevorderen van informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de projecten van 
gemeenschappelijk wonen. (Internet, www.samenhuizen.be/FAQ#11, geraadpleegd op 8 april 2013)
18 Cohousing in Amerika wordt gezien als een second-wave Cohousing die gebaseerd is op het Deense Bofællesskaber. 
Cohousing in Amerika kreeg namelijk voet aan wal door de publicatie van het boek van Kathryn McCamant en Charles 
Durrett “Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves” in 1994, die werd geschreven na een intensief 
veldwerk in de Deense Bofællesskaber. Dit komt in volgend hoofdstuk aan bod.
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2.2. Algemene karakteristieken van Cohousing
Cohousing-projecten variëren standaard naargelang de omstandigheden en ideologieën 

waarin ze ontwikkeld werden. De grootste verschillen zijn te vinden in grootte, locatie, 

soort eigendom, het ontwerp en de prioriteiten, maar toch delen ze een aantal belangrijke 

kenmerken. Deze werden voor het eerst besproken door Kathryn McCamant en Charles 

Durrett en werden ze gedurende jaren dikwijls gebruikt om Cohousing toch enigszins te 

definiëren.19 Wanneer verder in deze thesis gesproken zal worden van Cohousing, wordt 

er gerefereerd naar onderstaande karakteristieken die het begrip voor mij definiëren.

 I. PartiCiPatory ProCess

De toekomstige residenten moeten actief  deelnemen aan de planning en het ontwerp 

van de private woningen en de gedeelde faciliteiten, vermits dit de eerste stap is richting 

een hechte gemeenschap. De sterke wens om in een Cohousing-gemeenschap te wonen, 

en die ook vorm te geven naar eigen wensen, is de drijvende kracht die in vele gevallen 

het eindresultaat reeds bepaalt. Ervaring leert namelijk dat de mensen die naar nieuwe 

residentiële opties voor zichzelf  zoeken, vaak zeer veel motivatie zullen hebben om hun zin 

door te drijven. Ondanks de onvermijdelijke frustraties – zoals het overtuigen van de buurt 

en plaatselijke instanties – en onenigheden – zoals het beslissen welke gemeenschappelijke 

faciliteiten er zullen aanwezig zijn – smeedt de intensiteit van de planningsperiode banden 

tussen de residenten, wat sterk bijdraagt tot de uiteindelijke gemeenschap.

Cohousing plannen vergt veel tijd en inspanning, maar de bewoners offeren die graag 

op omdat ze geloven in het idee en een specifiek doel voor ogen hebben. Ze zijn als 

groep verantwoordelijk voor alle beslissingen, hoewel meestal enkele personen de 

actieve hoofdrolspelers of  Burning Souls zijn in deze fase. Naargelang de grootte van het 

project, kan dit verschillen van één tot een tiental personen. Ze hebben ook rechtstreekse 

inspraak op hun behoeften, wensen en eisen. Er kan samengewerkt worden met een 

projectontwikkelaar of  andere externen – zoals raadgevers – zolang de toekomstige 

bewoners als groep uiteindelijk voldoende belangrijke beslissingen zelf  hebben kunnen 

nemen. Het is ook belangrijk dat de groep bewoners reeds gevormd is voor de voltooiing 

van het proces, het is met andere woorden niet gebruikelijk dat er na de voltooiing van het 

project nog woningen verkocht moeten worden. Men probeert ook altijd te streven naar 

een heterogene groep van bewoners zodat er genoeg verscheidenheid in de gemeenschap 

kan geïmplementeerd worden.

19 Dit onderdeel is losjes gebaseerd op volgende bronnen: DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary 
approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 1994, p.38-43 ; SCoTTHANSoN, C. & K., The Cohousing 
Handbook, building a place for community, New Society Publishers, Gabriola Island, 2004, p.3-5 ; MELTZER, G., PhD, 
Sustainable Community, learning from the cohousing model, Trafford, Canada, 2005, p4-6 ; Internet: cohousing.org., 
geraadpleegd op 8 april 2013.
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Fig 1. 
Het siteplan toont hoe 

mogelijks een Cohousing-
ontwerp gerealiseerd 

kan worden en hoe 
dit verschilt van een 

typische verkaveling en 
appartementen. 

(McCamant & Durrett, 
2011)



WAT IS COHOUSING? 31

 II. intentional neighborhood design

Het fysieke ontwerp moet het gemeenschapsgevoel bevorderen, maar ook genoeg 

privacy bieden aan de bewoners. Hoe dit uiteindelijk vorm krijgt, beslist de groep best in 

samenspraak met een architect. Meestal wordt het buurtgevoel verkregen door de auto’s 

te weren van het domein en parkeerplaatsen te voorzien aan de rand van de site. Op die 

manier kan een goede leefomgeving gecreëerd worden voor de kinderen, zodat ze zonder 

problemen buiten kunnen spelen. Er kan op deze manier ook maximaal ingezet worden 

op een voetgangers-georiënteerde omgeving, waardoor er meer kans bestaat dat je een 

andere bewoner spontaan ontmoet. Een andere mogelijke inzet is enkele plaatsen in het 

ontwerp te voorzien waar de mogelijkheid tot sociaal contact vergroot wordt. Zo kan een 

specifieke woningschakeling intieme hoekjes creëren waar bewoners een rustig praatje 

kunnen maken. Bovendien zorgt een dergelijke schakeling er ook voor dat er grotere open 

en niet-ontwikkelde gedeelde ruimtes aanwezig kunnen zijn die in traditionele woonwijken 

ingenomen zouden worden door verharde autowegen.

 III. PriVate homes suPPlemented by extensiVe Common FaCilities

Elk huishouden heeft zijn eigen private woning, die volledig te vergelijken is met de 

standaard eengezinswoning en waar elke bewoner zorgt voor zijn eigen inkomen. 

Bovenop deze woningen, wordt er geïnvesteerd in bijkomende faciliteiten die gebruikt 

kunnen worden door de bewoners en gezien worden als het verlengde van de privéruimte. 

Het gemeenschapshuis (Common House) is het kloppend hart van de gemeenschap 

en een essentieel element in het dagelijks gemeenschapsleven. Het koppelt de privacy 

en individualiteit aan de gedeelde ruimte en collectiviteit. Hoe dit eruit ziet is opnieuw 

afhankelijk van de wensen van de residenten. Tijdens de evolutie van Cohousing is echter 

gebleken dat het Common House zich meer en meer ontwikkeld heeft in grootte en 

belangrijkheid en dat de woningen in de gemeenschap daarom iets kleiner werden. Zo 

is er nu in quasi alle projecten een uitgebreide keuken en eetruimte aanwezig, waarbij 

gemeenschappelijke maaltijden ook uitgegroeid zijn tot een deel van de uitgewerkte 

faciliteiten – dit is echter geen vereiste om van Cohousing te mogen spreken. Ook enkele 

ondersteunende functies zoals een berging of  wasplaats zijn functies die standaard terug te 

vinden zijn in de gemeenschappelijke delen. Vaak wordt daarbovenop ook nog geïnvesteerd 

in andere extra’s die anders financieel niet haalbaar zouden zijn, zoals bijvoorbeeld een 

gastenkamer, bureauruimte, muziekkamer, kinderhoek, leefruimte en soms zelfs sauna 

of  zwembad. Het is niet de bedoeling dat dit gemeenschapshuis verhuurd wordt door de 

bewoners, want het moet vooral ingezet worden om de gemeenschap te versterken. 
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Fig 2. 
Een goed site-ontwerp 
volgens McCamant en 

Durrett 
(McCamant & Durrett, 

2011)

a. voetgangersstraat

b. binnenplein

c. combinatie binnenplein en voetgangersstraat

d. één gebouw of een overdekte voetgangersstraat
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 IV. ComPlete resident management

Nadat de bewoners het project hebben betrokken, zijn zij zelf  volledig verantwoordelijk 

voor de werking ervan. Ze maken als groep de beslissingen voor wat de gemeenschap 

aangaat. In de meeste projecten worden daarom maandelijks vergaderingen georganiseerd 

zodat de algemene werking kan besproken worden. Hier is het echter belangrijk om mee 

te geven dat binnen dergelijke gemeenschap geen leider aanwezig is die het beleid bepaald 

en waarvan de gemeenschap afhankelijk is. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om de 

volledige groep te betrekken in elke beslissing, maar het is zeker niet zo dat een beslissing 

zal afhangen van één persoon. De meeste groepen maken voor hun beslissingen gebruik 

van het consensusmodel, hoewel velen uiteindelijk ook durven stemmen wanneer er na 

een aantal pogingen nog steeds geen akkoord werd bereikt. Naast deze maandelijkse 

vergaderingen zijn er meestal ook werkgroepen die zich focussen op een onderdeel van de 

gemeenschap. De werkgroep financiering zorgt er bijvoorbeeld voor dat de rekeningen op 

tijd betaald worden, terwijl de werkgroep tuin het onderhoud van het gemeenschappelijk 

groen voor zijn rekening neemt. Op deze manier kan elke bewoner in het project zich 

inzetten voor iets in overeenstemming met zijn of  haar vaardigheden, talenten of  

interesses. Tenslotte wordt ook voorzien in een beurtrolsysteem voor de algemene taken. 

Dit is meestal van toepassing wanneer er gepoetst of  gekookt moet worden. Vermits 

de bewoners alles zelf  beheren, kunnen buitenstaanders niet beschuldigd worden van 

eventuele gebreken. Bovendien zal elke bewoner in de gemeenschap zijn uiterste best 

doen om zijn verantwoordelijkheden na te komen, want wanneer iets niet goed uitgevoerd 

wordt, verliest iedereen.

 V. a unique Combination with diVerse aPPliCations

Deze vier bovenstaande karakteristieken die Cohousing definiëren zijn niet uniek, de 

combinatie van de vier is dat echter wel. Elk kenmerk bouwt verder op de andere en leidt 

zo tot het succes van het geheel. Wanneer een project één van deze aspecten mist, kan er 

in theorie niet over Cohousing gesproken worden; anderzijds is het wel mogelijk dat een 

specifiek Cohousingsproject zich nog op andere vlakken verder ontwikkelt dan deze vier 

besproken aspecten. 
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§2 onTsTaansgesChiedenis en
-filosofie Van Cohousing

Het doel van deze thesis is onder andere te onderzoeken hoe het Cohousing-vraagstuk 

in Vlaanderen is ontstaan en werd vormgegeven. Om dit verhaal te kaderen, wil ik me 

eerst toespitsen op de algemene omstandigheden waarin deze specifieke woonvorm 

oorspronkelijk tot stand is gekomen. Vermits de reeds gerealiseerde projecten in 

Vlaanderen het dichtst aanleunen bij de Deense variant, neem ik het Deense verhaal 

mee in dit onderzoek.20 Daarbij wil ik proberen te achterhalen hoe Cohousing zich 

daar gedurende de 20e eeuw heeft kunnen ontwikkelen onder invloed van de betrokken 

instanties en gewijzigde levensstandaarden. Cohousing is echter geen louter Deens verhaal, 

waardoor het mij belangrijk lijkt de ontwikkelingen ervan eerst naast de ontwikkelingen 

in enkele andere Europese landen te plaatsen. Op die manier kunnen de verschillen in 

doelstellingen, aanpak en uitwerking uitgelicht worden en kadert het deze alternatieve 

woonvorm in een groter geheel.

2.1. Cohousing in Europa
Collectieve huisvesting wordt in Europa – voornamelijk als Cohousing – het vaakst 

toegepast in Denemarken, Zweden, Nederland en Duitsland.21 Algemeen wordt 

Denemarken gezien als de onbetwistbare pionier, maar deze aanname wordt soms 

verworpen door Zweedse deskundigen die nauw betrokken zijn bij dergelijke projecten. 

Deze beweren dat dit leefidee min of  meer simultaan werd verspreid in Europa.22 Hoewel 

de gedachtelijnen – onder andere participatie in het proces, gedeelde verantwoordelijkheid 

en gedeelde voorzieningen – inderdaad grotendeels gelijklopen en de woonvorm min of  

meer op hetzelfde moment ontstond, wordt er in de praktijk toch heel verschillend mee 

omgegaan.

20 Bofællesskaber was een privé-initiatief van personen die zichzelf niet konden vinden in de aangeboden woonopties in de 
stad en daarbij zelf een buurtgemeenschap uitbouwden, waar het kind centraal stond. In Vlaanderen ontstaat Cohousing 
typisch vanuit een geëngageerde kerngroep die op zoek zijn naar een ideale leefomgeving en de nabijheid van het stad wil 
combineren met het dorpsgevoel van het platteland. Ze gaan dus beiden op zoek naar een meerwaarde in het wonen door 
een eigen netwerk uit te bouwen met gemeenschappelijke faciliteiten. Deze vergelijking zal duidelijker worden in het tweede 
deel van dit hoofdstuk.
21 Naast Europa is Cohousing ook gekend als woonalternatief in Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Korea. 
De bespreking van cohousing in deze landen valt echter buiten het kader van deze thesis. 
22 VESTBRo, D., ‘From collective housing tot cohousing, a summary of research’, in Journal of Architectural and Planning 
Research, vol. 17, Issue 2, summer 2000, p.164–178.
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 I. Van KolleKtiVhus naar bogemensKaP - Zweden

Cohousing in Zweden wordt meestal gedefinieerd met een referentie naar het Kollektivhus. 

Typisch wordt hier gebruik gemaakt van grotere flatgebouwen met appartementen die 

gelinkt zijn aan een gemeenschappelijke eetfaciliteit waar zich mogelijkheid tot collectief  

koken kan ontwikkelen. Deze appartementen bevatten meestal geen of  slechts kleine 

keukens en spiegelden zich aan de Russische collectieve woonblokken.23 Andere 

collectieve ruimtes bevonden zich meestal op het gelijkvloers of  in de kelderverdieping 

van het gebouw. 24

Deze meer collectieve woonvorm ontstond uit het Centrale Keukenidee van de jaren dertig, 

waar een groep of  familie de taken efficiënt verdeelde door eten te laten bereiden in een 

centrale keuken. Bewoners konden dan hun maaltijden bestellen en die nuttigen in hun 

eigen appartement of  in het collectieve restaurant.25 Rond de eeuwwisseling begon men 

in Zweden namelijk ernstig na te denken over collectiviteit als oplossing voor praktische 

problemen in de woningbouw. Door het tekort aan bedienden was het moeilijk om elke 

afzonderlijke woning te voorzien van enig dienstpersoneel. Als antwoord hierop verschenen 

rond de beginjaren van de 20e eeuw Kollektivhus-projecten, appartementsgebouwen met 

centrale keukens die voorzagen in warme maaltijden voor de bewoners. Bovendien 

leverden de betaalde medewerkers in vele gevallen ook poets- en wasservices.26

Het Kollektivhus was overwegend een initiatief  van huisvestingsmaatschappijen en werd 

er in vijfentachtig procent van de gevallen ook door verhuurd. Daarbij werd vooraf  geen 

specifiek geïnteresseerde groep gevormd en namen de toekomstige residenten niet deel in 

het planningsproces. De opzet lag eerder in het ondersteunen van families waarvan beide 

ouders uit werken gingen.27 Hoewel er in realiteit geen sprake was van enige samenwerking 

tussen de bewoners, maar enkel een samenwerking tussen het dienstverlenend personeel, 

werd er op dat moment toch grote drukte gemaakt over deze zogenaamde Hotelwoningen. 

Ze werden gezien als een dreiging voor het kerngezin, maar door hun efficiëntie kon het 

succes ervan toch niet in de kiem gesmoord worden. Een van de meest gekende projecten 

was het Hässelby Hotel dat door projectontwikkelaar Olle Enkvist in 1955 werd gebouwd. 

In zijn projecten probeerde hij het gemeenschapsleven te laten ontwikkelen door mensen 

op regelmatige basis samen te brengen om te dineren. Dit deed hij door eettickets aan te 

bieden die een onderdeel van de huur waren. Wanneer Engkvist in 1969 stierf, waren de 

nieuwe eigenaars van het Hässelby Hotel niet meer geïnteresseerd in het verder organiseren 

23 WELLING, H. G., ‘Het collectieve aspect in de Deense woningbouw’ in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in 
de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.34.
24 Deze voorloper van cohousing in Zweden past binnen de Industrial Strategy die zal besproken worden in een volgend 
hoofdstuk.
25 VESTBRo, D., Living together, Cohousing ideas and realities around the world, Royal Institute of Technology, Stockholm, 
2010, p.45.
26 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.73.
27 VESTBRo, D., Living together, Couhousing ideas and realities around the world, Royal Institute of Technology, Stockholm, 
2010, p.50.
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van die gemeenschappelijke maaltijden. De kosten voor de medewerkers waren te hoog en 

er kon niet meer voorzien worden in een goede maaltijdservice. De bewoners waren het 

daar niet mee eens omdat hun contract voorzag in deze maaltijden en na hevige protesten 

beslisten de bewoners uiteindelijk om zelf  te voorzien in de voedselvoorraad en warme 

maaltijden.

Door de vele media-aandacht werd dit project een katalysator voor de Zweedse 

collaboratieve huisvestingsbeweging. Tijdens het Hässelby-gebeuren werd de groep BiG 

(Bo i Gemenskap, Wonen in Gemeenschap) opgericht die een model van collectief  

wonen ontwikkelde, gebaseerd op een uitwisseling van arbeid tussen bewoners. Hun 

oorspronkelijke motivatie was niet het creëren van een gemeenschap – dat zagen ze 

eerder als een bijproduct – maar coöperatief  samenwerken en zo de huishoudlasten van 

de individuen te verminderen. 28 

Toen ook de collectieve restaurants in andere bouwblokken sloten – om dezelfde 

redenen zoals in het Hässelby Hotel – groeiden vele Kollektivhus eind jaren tachtig uit tot 

collaboratieve Bogemenskap, vertaald in het Engels als Self-Work Model. Minder koken maar 

voor meer mensen werd met enthousiasme onthaald en werd toegepast in vele andere 

projecten. Ook de bewoners zagen dit samenleven onder één dak eerder als een praktische 

en efficiënte oplossing dan als een grote ideologische issue.29

28 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p. 74-75.
29 VESTBRo, D., Living together, Couhousing ideas and realities around the world, Royal Institute of Technology, Stockholm, 
2010, p.23.

Fig 3. 
Grondplan van het 
restaurant in het 
Hässelby Hotel 
(Fromm, 1991) 
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De collaboratieve Bogemanskap ontstond echter niet alleen door de noodzakelijke sluitingen 

van de collectieve restaurants maar de ontwikkeling ervan had ook veel te maken met een 

te ambitieus bouwprogramma uitgevaardigd door de Zweedse overheid in de late jaren 

zestig. Vele hoogbouwtorens aan de rand van de stad stonden leeg omdat mensen er niet 

wilden gaan wonen. Dit omwille van de slechte reputatie van de buurt en de grote afstand 

naar de stad. Om leegstand tegen te gaan, werden ze omgevormd tot collaboratieve 

woonblokken, met het grote verschil dat toekomstige huurders vooraf  wél geselecteerd 

en betrokken werden bij het ontwerp- en planningsproces.30

Zo beïnvloedden de ideologieën van de groep BiG en het idee van de Bogemenskap ook 

Lars Ågren voor de renovatie van de woontoren Stacken, in 1979. Deze toren was één 

van de tien identieke hoogbouwtorens die de sociale huisvestingmaatschappij Göteborgshem 

eind jaren zestig aan de rand van Gothinburg liet optrekken. De huisvestingsmaatschappij 

besefte dat het met alternatieven moest komen zodat de reeds tien jaar onbewoonde 

appartementsblokken niet in de verval zouden raken. De architect van het complex, 

Lars Ågren, suggereerde daarom een nieuw type van collaboratieve huisvesting te laten 

ontwikkelen in één van de torens. Een eerste vergadering in 1979 lokte honderden 

geïnteresseerden die op zoek waren naar betere opgroeimogelijkheden voor hun kinderen 

of  een efficiëntere manier van wonen. De zogenaamde New Working Economy Class 

– families en koppels met een hogere educatiegraad – die de toren uiteindelijk betrok, 

bestond niet uit het type woninghuurders die tot dan toe gekend was bij de Zweedse 

huisvestingsmaatschappij. Mede door de interesse in sociale relaties en alternatieve 

levensstijlen, groeide het project uit tot een bloeiend voorbeeld voor collaboratieve 

huisvesting. Architecturaal waren de ingrepen maar ondermaats maar vanuit een sociaal 

standpunt waren ze intelligent en slim uitgedacht.31 De verticale trappenhal vanuit de 

kelder naar de achtste verdieping fungeerde bijvoorbeeld als een verticale straat doorheen 

het gebouw en de gemeenschappelijke voorzieningen werden zodanig gelokaliseerd zodat 

elke woning er even ver van verwijderd was.

Het project wordt gezien als pionier in het Self-Work-model vermits de groep het als eerste 

aandurfde zelfbeheer te eisen van de sociale huisvestingsmaatschappij.32 Bovendien was 

de oorspronkelijke opzet van het project het ontwikkelen van collaboratieve huisvesting, 

in tegenstelling tot de Hotelwoningen waar het collaboratieve een noodzakelijke oplossing 

was als antwoord op het geboycot van de eigenaars. Het was een hele uitdaging om dergelijke 

collaboratieve ideeën toe te passen in een hoog en dens gerenoveerd bouwblok en vele 

buitenstaanders geloofden dat het experiment snel zou falen. De bewoners daarentegen 

wisten niet wat ze konden verwachten, maar hadden in eerste instantie gedacht dat er een 

30 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.67.
31 Sommige ruimtes werden te groot bevonden door bewoners, waardoor ze niet goed werkten voor de gemeenschap. Andere 
ruimtes hadden dan verkeerde verhoudingen, wat hun werking zeker ook niet verbeterde.
32 Dit leidde tot conflicten, maar uiteindelijk leende de huisvestingsmaatschappij het gebouw aan de bewonersassociaties die 
de huur beheerde. Göteborgshem stond wel nog in voor de elektriciteits-, gas- en watervoorziening.
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hechtere gemeenschap zou ontstaan. Mede doordat de huurders relatief  snel verhuisden, 

was het moeilijk het oorspronkelijke gemeenschapsgevoel te blijven behouden. Veel van 

de bewoners die er vanaf  het begin bij waren, zijn ervan overtuigd dat het project daardoor 

van ideologisch naar praktisch is geëvolueerd.33

Eind jaren tachtig stierf  de Cohousing-beweging in Zweden langzaamaan een stille dood 

toen iedereen zijn eigen collectieve huis had gevonden. De invloed van de Bogemenskap 

op projecten in andere landen is eerder beperkt en opvallend is dat de meer recentere 

ontwikkelingen ervan steeds dichter bij het Deense dense en laagbouwmodel liggen. Wel 

uniek in Zweden, is de uitbouw van grootschalige diensthuizen die gemeenschappelijk 

wonen combineren met sociale dienstverlening onder de noemer Service Houses. Met deze 

projecten wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke doelstellingen van het Kollektivhus, 

wat het vertrekpunt was van het Zweedse Cohousing.34 

33 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.70-72.
34 Ibid., p.78.

Fig 4. 
Grondplan van de 
vijfde verdieping van de 
woontoren Stacken 
(Fromm, 1991) 
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 II. stadtentwiCKlung door baugruPPen – duitsland

In Duitsland wordt Cohousing gedefinieerd met een Wohnprojekt of  Stadtentwicklung en 

de architecturale invulling is te vergelijken met de Zweedse Bogemenskap. Door gebruik 

te maken van grote woonblokken met daarin gemeenschappelijke functies, kon na de 

wereldoorlog een bloeiende stedelijke woonomgeving gecreëerd worden.

In tegenstelling tot het Zweedse Kollektivhus, waar de wensen en eisen van de bewoners pas 

na enkele jaren belangrijk werden, werd Cohousing in Duitsland net ontwikkeld door de 

specifieke wensen en eisen van bewoners. Het actieve participatieproces wordt gekaderd 

binnen de zogenaamde Baugruppen die ervoor kiezen een gezamenlijk woningbouwproject 

te ontwikkelen zonder tussenkomst van een ontwikkelaar en/of  makelaar.35 Ze bestaan uit 

een groep mensen die collectief  een stuk grond aankopen en zelf  een architect engageren 

om in het project mee te stappen, waardoor ze het best te vergelijken zijn met Collectief  

Particulier Opdrachtgeverschap in Nederland.36 

Volgens Christoph Roedig, architect in Berlijn, ontstonden de Baugruppen in Berlijn na de 

val van de muur, en zijn dus nog maar een goeie twintig jaar in ontwikkeling. Er was op 

dat moment veel vraag naar kwalitatief  wonen in de stad, vermits vele jonge gezinnen met 

kinderen het beu waren om telkens heen en weer te moeten reizen tussen de voorsteden 

waar ze woonden en de grootstad waar hun werk en de winkels zich bevonden. Deze 

vraag werd echter niet opgepikt door traditionele projectontwikkelaars die bleven denken 

in te dure en te kleine woningen zonder goede buitenruimte. Dus gingen jonge Berlijnse 

architecten met weinig werk zelf  aan de slag met leegstaande gebouwen en braakliggende 

stukken grond zodat betaalbare huisvesting aangeboden kon worden. Hoewel de 

projecten initieel getrokken werden door architecten, kregen de toekomstige bewoners 

geen kant-en-klare plannen voorgeschoteld, maar werden ze reeds vanaf  het begin zeer 

sterk betrokken bij de ontwikkelingen. Dit resulteerde in kwalitatieve woningen aan een 

relatief  lage prijs en een goeie leefomgeving in het midden van de stad naar ieders wensen 

en eisen.37

De nadruk van de Baugruppen ligt voornamelijk op het gemeenschappelijk bouwproces 

en iets minder op het samenleven. De bouwgroep vervangt eigenlijk de klassieke 

ontwikkelaar, waardoor ze een groot stuk besparen op de ontwikkelingskosten. Die 

besparingen investeren ze dan opnieuw in gemeenschappelijke voorzieningen, al naar 

gelang de behoeftes en doelen van de Baugruppe-leden.38 De toekomstige bewoners voeren 

35 KoMPIER, V., ‘Baugruppen | Duitsland’ in DE MEULDER, B., VAN HERCK, K., Wonen in meervoud: groepswoningbouw in 
Vlaanderen 2000-2010, Sun, Amsterdam, 2009, p.180
36 onder Particulier opdrachtgeverschap worden die vormen van woningbouwontwikkeling verstaan waarbij de kopers zelf 
hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximale invloed hun woning te realiseren. Bij collectief 
particulier opdrachtgeverschap houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te 
realiseren woningen.
37 KRUK, J., ‘Stalen zenuwen & de lol van Baugruppen’, Archined, 10 maart 2011 (Internet, www.archined.nl/nieuws/2011/
maart/stalen-zenuwen-de-lol-van-baugruppen/)
38 ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de 
Vlaamse woonproductie, niet-gepubliceerde studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester, 2012, p.68.
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Fig 5. 
Straatgevel van het 
Wohn-project E33 
door Kaden Klingbeil 
Architekten in Berlijn. 
(Kaden Klingbeil 
Architekten) 

Fig 6. 
Interieur van het Wohn-
project Schönholzer 
Straße door aR+ in Berlijn. 
(Architectuur Lokaal) 

15Architectuur Lokaal #77

Opgaven

pak. Daarbij komt dat Baugruppen wezenlijk 
andere keuzes maken dan doorsnee woonconsu-
menten; Baugruppe-leden hebben liever een goed 
aangelegde tuin of een mooie gemeenschappelijke 
logeerkamer dan een dure designkeuken die over 
tien jaar verouderd is.’ Duurzaamheid is ook een 
belangrijk item; het zijn tenslotte de bewoners zelf 
die de  maandelijkse lasten moeten opbrengen, 
waardoor ze bereid zijn bij aanvang extra te investe-
ren in duurzame installaties en energiebesparing. 
De architectuur is niet altijd spectaculaire starchi-
tecture, maar, zegt Ring: ‘De projecten zitten stuk 
voor stuk typologisch en organisatorisch slim en 
vernuftig in elkaar en hebben daardoor een bepaal-
de tijdloze klasse.’ Archipunctuur die op verschil-
lende plekken in de stad voor een impuls zorgt. 
 Daarnaast binden Baugruppen die mensen, die 
voorheen de stad verlieten, weer aan de stad. Veel 
Baugruppen met kinderen kiezen voor wonen in de 

stad omdat zij het zat zijn om in de voorsteden de 
hele dag veel tijd kwijt te zijn met het heen en weer 
te reizen tussen werk, winkel en school. In de stad 
is de voorzieningendichtheid hoog en daardoor de 
afstanden kort. Belangrijke andere reden is dat 
Berlijn ondanks de schuldenlast blijft investeren in 
goed aangelegde openbare ruimte. De stad zorgt 
voor voldoende scholen en speelplekken voor 
kinderen en creëert daarmee de optimale condities 
waarbinnen Baugruppen hun ei in kwijt kunnen. 
Want zonder een aantrekkelijke stad kiest niemand 
voor de stad, zeker niet de gezinnen met kinderen. 
 Niet alles gaat gemakkelijk, want waar lopen 
Baugruppen in de praktijk tegen aan? Geld is niet 
het grootste probleem, dat is tijd. Ring: ‘Baugrup-
pen bouwen niet sneller dan traditionele bouwers; 
het duurt gewoon langer, want een groep met tien 
mensen bouwt niet in één keer tien woningen, 
maar eigenlijk tien keer een woning. Een  groep 
moet de tijd krijgen om een locatie te zoeken, er 
een optie op te krijgen, om een plan uit te werken. 

Dan is een vaste grond- of kavelprijs (die in Berlijn 
varieert tussen de 500 en 800 euro per vierkante 
meter) heel belangrijk. De stad kan daar weinig aan 
veranderen, omdat veel Baugruppen grond kopen 
van private fi rma’s of personen; dat zijn dan pri-
vaat-private afspraken. Gelukkig hebben veel 
private eigenaren grote sympathie voor Baugrup-
pen en gaan daardoor niet voor de hoogste op-
brengst, maar voor het meest optimale resultaat.’ 
 Wat zou Nederland kunnen leren van het succes 
van de Berlijnse Baugruppen? Ring: ‘Als een stad 
voor 100% afhankelijk wordt van grote investeer-
ders valt er niet meer in te leven. Dan wordt alleen 
voor de grootste gemene deler gebouwd. Baugrup-
pen laten zien dat er een nieuwe manier van ont-
wikkelen en wonen in opkomst is. Aan de ene kant 
is deze manier uiteraard pragmatisch en is rende-
ment een niet onbelangrijk doel. Daarnaast bren-
gen Baugruppen nieuw sociaal engagement met 
zich mee; de stad wordt van onderop opgebouwd 
en minder van bovenaf gepland. Een stad slaat 
daarmee twee vliegen in een klap: blije bewoners 
die door hun tevredenheid een grotere betrokken-
heid bij straat en stad laten zien. Maar alles hangt af 
van de fysieke, juridische en organisatorische 
ruimte die zij van de diverse overheden krijgen. 
Daarmee staat of valt  het concept.’ 

(1) Een Baugruppe is een groep mensen die collectief een stuk 
grond koopt, een architect arrangeert en zonder ontwikkelaar 
zelf ontwikkelt. Zo’n  groep vervult de taken die doorgaans 
verdeeld zijn over verschillende partijen in het bouwproces. 
Maar omdat zij veel taken zelf uitvoeren kunnen zij fl ink op de 
ontwikkelkosten besparen: het verschil kan oplopen tot rond 
de € 900,00 per vierkante meter. Dat voordeel wordt opnieuw 
geïnvesteerd in de architectuur, de duurzaamheid of in gemeen-
schappelijke voorzieningen, al naar gelang de behoefte en doelen 
van de Baugruppen-leden. Hoewel er veel verschillende 
vormen zijn is het Baugruppen-model te vergelijken met het 
Nederlandse Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Informatie
Vincent Kompier is planoloog en werkt als onder-
zoeker, stadsgids en free lance journalist in Berlijn. 

‘Baugruppen binden mensen, 
die voorheen de stad verlieten, 
weer aan de stad.’

Baugruppe Schönholzer Straße 11, Schönholzer Straße,  Berlijn.

Baugruppe Ruppiner/Schönholzer Straße, Ruppiner Straße 43, 
Schönholzer Straße 10a, Berlijn.
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met deze aanpak veel taken zelf  uit, waardoor ze dan ook veel meer zeggenschap hebben 

in het ontwerp van hun woning. De architectuur is daardoor niet altijd spectaculaire 

Starchitecture maar de projecten zitten typologisch en organisatorisch wel slim en vernuftig 

in elkaar.39

Door een actieve binnenlandse politiek, kunnen vele Baugruppen rekenen op de steun van 

plaatselijke overheden. Berlijn biedt bijvoorbeeld financiële ondersteuning zodat zoekende 

groepen en aanbiedende architecten elkaar kunnen vinden. In Hamburg gaat men een 

stapje verder en kunnen sociale Baugruppen rekenen op een goedkopere grondprijs. 

Bovendien heeft de stad een specifieke dienst; het Agentur für Baugemeinschaften ondersteunt 

en begeleidt de groepen tijdens hun bouwproces. Andere steden op hun beurt reserveren 

een procentueel aandeel van alle geschikte kavels voor deze specifieke projecten zodat 

Baugruppen de kans hebben om grotere projecten te verwezenlijken.40 Vooral de tijd is hier 

een belangrijk probleem, aldus Kristien Ring, een Berlijnse architecte.

“Het bouwen gaat zeker niet sneller dan traditionele woningen, integendeel. De groep bouwt niet in één 

keer tien woningen, maar bouwt tien keer één woning. Het is dus van uitermate belang dat de groepen 

tijd krijgen om een locatie te zoeken, er een optie op krijgen en de mogelijkheid hebben een plan uit te 

werken.” 41

De steun van de overheid op dat vlak is dus zeker welkom vermits veel percelen in handen 

zijn van private eigenaars en er moeilijk te concurreren valt met grote investeerders. De 

steden zelf  slaan daarbij ook twee vliegen in één klap, het zijn namelijk net die kleine 

interventies die ervoor zorgen dat de stad ruimtelijk gerepareerd wordt, zo gaat Ring 

verder. De stad wordt van onderuit terug opgebouwd door de toekomstige bewoners en 

wordt niet langer van bovenaf  gepland door projectontwikkelaars. Bovendien zorgen de 

geëngageerde initiatiefnemers voor een sociale en maatschappelijke betrokkenheid die de 

buurt doet heropleven.42

Hoewel de verwachtingen en visies van de bewoners sterk van elkaar verschillen, 

is – naast de economische redenen – de nabijheid van de stad en een aantrekkelijke 

woonomgeving de belangrijkste drijfveer om de schouders onder een Wohnprojekt te 

zetten. De bewoners kiezen in eerste instantie niet voor een uitgewerkte gemeenschap 

waar dagelijks activiteiten zoals gemeenschappelijke maaltijden gepland staan, maar 

voor een goede opgroeimogelijkheid voor hun kinderen. Er wordt vooral ingezet op 

kwalitatieve buitenruimte en een buurt waar spontane ontmoetingen het buurtgevoel 

kunnen aanwakkeren; een streefdoel dat in vele anonieme grootsteden welkom zou zijn.

39 KoMPIER, V., ‘De bloei van het fenomeen Baugruppen in Berlijn’, in Architectuur lokaal, Die Keure, Brugge, #77, winter 
2011, p.14-15.
40 KoMPIER, V., ‘Baugruppen | Duitsland’ in DE MEULDER, B., VAN HERCK, K., Wonen in meervoud: groepswoningbouw in 
Vlaanderen 2000-2010, Sun, Amsterdam, 2009, p.180.
41 Uitspraak van Kristien Ring in KoMPIER, V., ‘De bloei van het fenomeen Baugruppen in Berlijn’, in Architectuur lokaal, Die 
Keure, Brugge, #77, winter 2011, p.14-15.
42 RING, K., Selfmade City. Berlin: Self-Initiated Urban Living And Architectural Interventions, AA Projects, Berlijn, 2013, p.2.
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 III. Fællesgård als model Voor de boFællessKaber – denemarKen

Cohousing in Denemarken, had een geheel andere oorsprong dan in Zweden en Duitsland. 

Rond de jaren zestig, tijdens de opkomst van de hippiebeweging, werden in vele landen 

de ideeën rond levensstijlen en gemeenschap herdacht. Deze ideeën beïnvloedden vele 

mensen die worstelden met de problemen van werken, huishouden en kinderen. Bovendien 

werd toen ook fel gereageerd op de grote anonieme appartementsgebouwen die overal 

in de steden opkwamen en waar weinig participatie van de toekomstige bewoners werd 

toegelaten.43

Als antwoord op deze gebeurtenissen werden duizenden stedelijke collectieven gevormd 

die antwoorden trachtten te bedenken op de veranderende leefomstandigheden in 

Denemarken, zoals een groeiende graad van isolatie en scheidingen. De Deense 

Collectieve Beweging groeide in vele steden en dorpen en mensen stonden open om 

nieuwe woonalternatieven uit te proberen. Een eerste resultaat was de grootschalige 

ontwikkeling van een nieuw woningtype voor de steden. Stadsontwikkeling met grote 

anonieme appartementsgebouwen moest plaatsmaken voor dense laagbouwwoningen 

met een menselijkere schaal en vele buitenruimtes die contact met de bewoners toelieten. 

Bovendien kregen de toekomstige bewoners ook meer inspraak en verantwoordelijkheid 

bij het vormgeven van hun woningen. Het Danish Building Research Institute verwoordde dit 

als volgt:

“Dwellings and cities must be administrated by the people who live in them. Decisions in connection with 

programing, projecting, daily functioning and reshaping must, to the widest possible extent, be made by 

the inhabitants themselves.” 44

Binnen deze omstandigheden werd in 1964 door de Deense architect Jan Gudmand-

Høyer een eerste poging gedaan om tot een Bofællesskaber of  Cohousing-project te komen. 

Samen met een groep vrienden was een discussie opgelaaid betreffende de woonopties in 

de stad. Ze kwamen tot de conclusie dat noch de suburbane eengezinswoning, noch het 

collectieve appartementsgebouw een wenselijk alternatief  vormde, en zochten iets wat 

toch voldeed aan hun behoeften.45 Hun motivatie was het creëren van een sterk sociaal 

netwerk voor het kerngezin en ze inspireerden zich daarvoor naar eigen zeggen op het 

boek Utopia van Thomas Moore.46 De groep geloofde dat kinderen beter beveiligd zouden 

zijn tegen (jeugd)criminaliteit wegens de sociale controle van de buren.47 

43 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.19.
44 Ibid.
45 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.135.
46 Moore beschrijft als kritiek op het Engelse leven van de 16e eeuw de ideale stad als een coöperatief waar per 30 families 
voorzien wordt in gemeenschappelijke faciliteiten en praktische functies zoals kinderopvang, maaltijden delen,.. in DURRETT, 
C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 1994, p.136.
47 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, New Society Publishers, Gabriola 
Island, 2011, p.40.
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In 1966 werd een bouwsite aangekocht in het plaatsje Hareskov, net buiten Kopenhagen. 

De Bofællesskaber zoals Høyer het voor ogen had, vertoonde sterke gelijkenissen met de 

Fællesgård, letterlijk vertaald als gemeenschappelijke boerderij maar beter bekend als het 

woonerf, waar de woonunits zich als traditionele koopwoningen rond een gemeenschappelijk 

erf  bevonden.48 Bovendien was het plan van de groep om ook te investeren in gedeelde 

faciliteiten zoals een zwembad en een afzonderlijk gemeenschapshuis waar collectief  

gegeten zou kunnen worden.49 Het ontwerp moest vooral het leven tussen de huizen 

centraal stellen. Daarbij moesten de woningen zodanig rond een gemeenschappelijk erf  

geschakeld worden zodat het collectief  paviljoen en de gedeelde buitenruimtes door alle 

bewoners optimaal gebruikt zouden kunnen worden.50

Vergeleken met de huidige Deense projecten was het ontwerp voor Hareskov eigenlijk 

redelijk conservatief. De individuele woningen waren nog zeer groot en hadden een 

privaat afgezette achtertuin. Het Common House in het ontwerp was eerder verborgen 

onder het centrale plein en opende zich vooral niet naar de buren toe. De ideeën waren er, 

maar helaas werd het project nooit gebouwd. Ondanks hun zorgvuldige aanpak, kantten 

de buren zich tegen de Bofællesskaber en na vele onderhandelingen werden ze genoodzaakt 

de site in 1968 terug te verkopen.51 Vele families gaven het toen op en geloofden niet 

langer dat dit alternatieve wonen ooit tot uitvoeren zou gebracht kunnen worden. Høyer 

verklaarde hier zelf:

“We had not anticipated the reaction of  the neighbors. Even though we had very neutrally called the 

development Skovbakken [naar de naam van het dorpje], and even though we had not used the word 

“collective” in our description… They simply saw red.” 52

Als reactie op deze tegenslag schreef  Høyer in 1968 een artikel in Information, een 

nationaal gerenommeerd tijdschrift. Het artikel The Missing Link Between Utopia and the 

Dated One-Family house resulteerde in honderden brieven waarin mensen schreven dat 

ze geïnteresseerd waren in de gemeenschap die Høyer had beschreven. Op hetzelfde 

moment begonnen ook anderen over dezelfde ideeën te schrijven.53 In het artikel Children 

should have one hundred parents die een jaar eerder verscheen, argumenteerde Bodil Graae 

48 AVERMAETE, T., SToRGAARD, E., ‘De Fællesgård, Een Deense sage over coöperatief wonen’, in Delft Architectural Studies 
on Housing, Het Woonerf Leeft, NAi uitgevers, Rotterdam, 2010, p.50.
49 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p. 21.
50 AVERMAETE, T., SToRGAARD, E., ‘De Fællesgård, Een Deense sage over coöperatief wonen’, in Delft Architectural Studies 
on Housing, Het Woonerf Leeft, NAi uitgevers, Rotterdam, 2010, p.50.
51 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, New Society Publishers, Gabriola 
Island, 2011, p.40.
52 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.136.
53 Rond die tijd exploreerde de jongerenculturen in Europa en de USA die de attitude van de jonge Denen zouden 
beïnvloeden. Het geloof dat een meer coöperatieve leefomgeving een menselijkere wereld zou helpen bouwen, voedde 
pogingen om nieuwe manieren van samenleven te creëren. Het delen van een huis of appartement,, was toen al een 
populaire woonoptie voor jonge mensen. Ook de grotere collectieven of communes floreerden op dat moment. Dit waren geen 
realistische lange-termijn-opties voor gezinnen met kinderen, maar het was vooral het idee van een coöperatieve levensstijl 
die hen een grotere ondersteuning voor het kerngezin aanbood, de hen over de streep trok, in DURRETT, C., MCCAMANT, K., 
Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press,Berkeley, 1994, p.137.
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dat er in de moderne samenleving van toen geen rekening meer gehouden werd met 

kinderen, maar vooral op auto’s was ontworpen. Meer dan vijftig mensen reageerden op 

haar idee voor een alternatieve woonomgeving en begonnen na te denken hoe dergelijke 

kindvriendelijke plaatsen vorm konden krijgen.54 De essays vormden een grote inspiratie 

voor een aanzienlijk aantal Deense projecten en vele Cohousers refereerden er later naar 

als stimulans voor hun eerste gedachten over het alternatieve Cohousing-principe. Meer en 

meer jonge families begonnen te discussiëren over hoe ze meer dingen konden delen. Het 

was duidelijk dat de tijd rijp was voor het Cohousing-idee, aldus McCamant en Durrett.

Onder leiding van Høyer en Graae werd nogmaals geprobeerd een nieuw project op 

te zetten. Samen met enkele overblijvende families van het Hareskov-project en andere 

geïnteresseerden werd een nieuwe site gevonden. De groep splitste uiteindelijk in twee, 

wegens voorkeuren voor een andere site, maar beide collectieven bleven informatie 

en vooruitgang met elkaar delen. Na enkele tegenslagen – zoals het intrekken van 

leningen door de kredietschaarste – kreeg Denemarken in 1972 zijn eerste Bofællesskaber. 

Sættedammen (1972) en later ook Skråplanet (1973) werden een succes.55 Het ontwerp van 

deze gemeenschappen was in vergelijking met de huidige realisaties nog zeer conservatief. 

In Sættedammen waren de afzonderlijke woningen goed uitgeruste en luxueuze rijwoningen 

met een bijkomend gemeenschapshuis. Elke woning had ook een grote private tuin die 

werd afgesloten van de gemeenschappelijke buitenruimtes.

Tijdens de beginjaren waren het vooral jonge gezinnen met kinderen die een Cohousing-

gemeenschap betrokken. Ze werden vooral aangetrokken door de sociale aspecten 

van Cohousing en de voordelen die het voor hun kinderen kon bieden. Persoonlijke 

vervreemding en het in elkaar vallen van de gemeenschap waren namelijk de grootste 

sociale problemen waar het land op dat moment mee te maken had. Door gebruik te maken 

van gedeelde faciliteiten, dacht men relaties te kunnen opbouwen met de medebewoners 

zodat een rijk gemeenschapsleven opgericht kon worden. Doorheen de jaren werden 

daarom vooral de regelmatige gemeenschappelijke maaltijden een belangrijke meerwaarde 

voor de sociale interactie in de projecten.56 

Cohousing kreeg in het begin helaas heel wat kritiek te verduren. Vele buurtbewoners 

en plaatselijke instanties stonden nogal sceptisch tegenover deze (wat zij zagen als) 

commune-beweging, terwijl andere protestgroepen het Bofællesskaber verweten een te mooie 

suburbane ontwikkeling te zijn die enkel mogelijk was voor mensen die het zich konden 

veroorloven.57 Cohousing ontwikkelde zich de jaren nadien echter in een woonalternatief  

dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Vooral Tegnestuen Vandkunsten had hier (on)

54 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, New Society Publishers, Gabriola 
Island, 2011, p.41.
55 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.138-139.
56 MELTZER, G., PhD, Sustainable Community, learning from the cohousing model, Trafford, Canada, 2005, p.3
57 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.138-140.
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Fig 7. 
Siteplan Sættedammen 

(McCamant & Durrett, 
2011) 

Fig 8. 
Siteplan Skråplanet 

(Fromm, 1991) 
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bewust een grote bijdrage in. In 1971 werd een wedstrijd uitgeschreven door het Statens 

Byggeforskningsinstitut (SBi, Staatsopbouw Onderzoeksinstituut) ter ontwikkeling van een 

nieuwe Deense woonformule: dense laagbouwwoningen als alternatief  voor de anonieme 

hoogbouw.58 De competitie werd gewonnen door het relatief  jonge bureau Vandkunsten, 

bestaande uit vier studenten die rebelleerden tegen hun docenten. Hun ontwerp vatte 

de sociale en ideologische kritiek van de jongerenrevoluties samen en keerde terug naar 

het idee van de kleine dorpskernen.59 Tinggården werd opgebouwd rond zes deelgroepen 

die elk een vijftiental units bevatten met een eigen gemeenschapshuis. Alle woningen 

en gemeenschappelijke faciliteiten werden geschakeld rond pleinen en steegjes en voor 

het hele project was centraal ook nog een groter Common House aanwezig.60 Tegnestuen 

Vandkunsten was niet enkele vernieuwend in het architecturale ontwerp maar ook 

revolutionair in zijn aanpak; Tinggården was het eerste sociale huisvestingsproject waar 

de toekomstige huurders werden betrokken bij het ontwikkelingsproces. Het duurde 

daarom dan ook tot in 1978 vooraleer de bewoners de gemeenschap konden betrekken. 

Na Tinggården, die enorm goed onthaald werd door de bewoners en de overheidsinstanties, 

ontwikkelde Vandkunsten nog vele andere projecten die dezelfde basiswaarden droegen. 

De bijdrage van bewoners aan het participatieproces tijdens de planning werd daarna bij 

vele andere sociale en collectieve woonprojecten een populaire aanpak.

58 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.26.
59 NYGAARD, E., ‘Kleine stapjes naar een betere wereld, over het Deense bureau Vandkunsten’, in Oase Tijdschrift voor 
architectuur, Neoliberalisme in de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.99.
60 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.133.

Fig 9. 
Siteplan Tinggården, 
ingedeeld in zes clusters 
(Fromm, 1991) 
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Wat zeker ook een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Bofællesskaber is 

een wet uit 1982 die betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensklasse zou toelaten.61 

De regering stemde toe leningen toe te kennen aan woningcorporaties die later zonder 

rente konden terugbetaald worden. De overheid zou tot negentig procent van de 

bouwkosten dekken maar stelde daarvoor wel strikte richtlijnen op voor de bouwkosten 

en de eenheidsmaten van de afzonderlijke woningen. Vele Cohousers maakten gebruik 

van deze financiële zekerheid, die een grote invloed had op de verschijning van latere 

Bofælleskaber. Door de strenge regels omtrent sociale huisvesting, werden de woningen in 

de nieuwe gemeenschappen veel kleiner.62 Daarentegen werd er wel meer geïnvesteerd 

in de uitrusting en de grootte van het Common House. Er werd ook vaker gekozen om 

de woningen rond een gemeenschappelijke voetgangersstraat te ordenen, zodat de 

gemeenschap zich meer opende naar de omliggende buurt. Bovendien was het door deze 

wet mogelijk om een grotere diversiteit van bewoners aan te trekken en kon er ingezet 

worden op verschillende type-units.

Door de subsidies van de staat, werden de wooncoöperaties een populaire eigendomsvorm 

in Denemarken en trokken ze een breed publiek aan.63 Het Cohousing-concept kreeg 

daardoor ook meer vertrouwen van plaatselijke instanties en huisvestingsmaatschappijen 

die zich actief  begonnen in te zetten voor deze alternatieve vorm van huisvesting. Het 

had daardoor een grote invloed op het Deense woningdenken in de tweede helft van 

de twintigste eeuw.64 Het is dus voornamelijk door de steun van de overheid dat het 

Bofællesskaber zich verder heeft kunnen ontwikkelen en tot op de dag van vandaag een 

dankbaar woonalternatief  is geworden voor vele Denen.

61 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.143.
62 In 1993 is deze wet opnieuw aangepast, waardoor men nu 25% van de lening moet terugbetalen, in FRoMM, D., 
Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, Van Nostrand 
Reinhold, New York, 1991, p.21-22.
63 Wegens economische en juridische moeilijkheden bleek het toch te moeilijk om huurunits toe te voegen aan de projecten. 
Dit heeft als gevolg dat 60 procent van de projecten via coöperatieven tot stand komen. 32 procent van de projecten zijn 
opgebouwd zonder financiële steun van de overheid en slechts in 8 procent van de gevallen gaat het over huurwoningen, in 
FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, Van 
Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.21.
64 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.27.
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 IV. Centraal wonen in Clusters – nederland

In Nederland is Cohousing gekend onder de noemer Centraal Wonen.65 De wens om 

samen te wonen in groep was volgens Flip Krabbendam, sinds 1973 betrokken bij de 

Landelijke Verenging Centraal Wonen (LVCW), een reactie én kritiek op de overheersende 

ieder-voor-zich-mentaliteit van de jaren vijftig en zestig. Het ligt volgens hem daarom in 

de lijn van de projecten die ontstonden in Denemarken.66 Volgens Fromm gebruikten 

de Nederlanders het als middel om de maatschappij te hervormen, zodoende de isolatie 

van het eengezinswoningen en de isolatie binnen de kerngezinsstructuur verder aan 

te pakken.67 Ook architecturaal vertonen ze veel gelijkenissen met het Bofællesskaber en 

worden daarom al snel vergeleken met de Deense variant.

Tijdens de tweede helft van de jaren zestig kwam vanuit verschillende hoeken de discussie 

op gang over veranderingen in woon- en leefsituatie. Er was vooral veel kritiek op de 

woningbouw en dan vooral op de schaalvergroting van de nieuwbouwwijken en de daarbij 

gepaarde toenemende isolatie. Daarnaast was er ook kritiek op het gezin, waar vooral de 

positie van de vrouw en de verhouding tussen de ouders en hun kinderen in het vizier 

wordt gebracht. In 1968 werd als reactie op deze bedenkingen Stichting Nieuwe Woonvormen68 

opgericht en overal in Nederland organiseerden mensen zich om hun behoeften om te 

zetten in realiteit. Onder andere gemeenschappelijke opvang en vorming van communes 

kwamen op dat moment naar voor als mogelijke alternatieven. In deze omstandigheden 

komt een eerste concreet voorstel voor een Centraal Wonen project.

Hoewel de meeste initiatieven van de bewoners kwamen, reageerde ook de overheid 

actief  op deze veranderende behoeftes. Door het toekennen voor subsidies, konden 

experimentele woningbouwprojecten verder gestimuleerd worden. Aanleiding tot 

het eerste experimentele Centraal Wonen project was – net zoals in Denemarken – een 

advertentie in de krant. Lies van den Donk uit Nijmegen was in 1969 op zoek naar mensen 

die met haar een project wilden opstarten die bestond uit “een wooneenheid, gezamenlijk te 

gebruiken met daarin een centrale keuken, eetzaal, wasserij, kindercrèche, studieruimte en gezamenlijk 

logeerkamers met daaromheen eigen wooneenheden voor elk gezin.” Ze stelde deze vraag vanuit 

haar persoonlijke behoefte om de zorg voor haar gezin te kunnen combineren met werk 

buitenshuis. Bovendien redeneerde ze dat wanneer zij met deze problemen worstelde, vele 

andere (alleenstaande) moeders ook hetzelfde moesten ervaren.69 De advertentie die zij 

plaatste, kon rekenen op vrijwel dezelfde enthousiaste reacties als de artikelen van Høyer 

65 Terwijl in België een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘Centraal Wonen’ en ‘Cohousing’, worden de diverse soorten 
projecten in Nederland allemaal benoemd als ‘Centraal Wonen’. Dit komt verder in de thesis uitgebreider aan bod.
66 Internet: www.omslag.nl/wonen/centraalwonen.html, geraadpleegd op 5 mei 2013.
67 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.48.
68 De Stichting Nieuwe Woonvormen werd opgericht als reactie tegen fantasieloze patronen, monotonie van de stedenbouw, 
opofferingen aan het verkeer, nette stukjes groen, het tekort aan ontmoetingsplekken, de zelden aanwezige beschutting 
tegen regen en wind, en de scheiding tussen arbeiderswijken en wijken voor hogere inkomensgroepen. (Internet: zoeken.nai.
nl/CIS/archief/411, geraadpleegd op 13 juni 2013)
69 KESLER, B., Centraal wonen in Nederland, een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden, 
niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Wageningen, 1991, p.7.
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en Graae die eind jaren zestig verschenen in Denemarken. Het grote verschil is dat het 

artikel vooral alleenstaande ouders, singles en ouderen aantrok die op zoek waren naar een 

gemeenschap met meer sociaal contact en een goede ondersteuning van buren. Wegens 

de (te) grote belangstelling voor het project, startten enkele initiatiefnemers in 1970 de 

groep CW Midden groep Nederland op, die de taak op zich nam om nieuwe initiatiefgroepen 

te vormen in andere steden. Een jaar later werd daaruit de Landelijke Verenging Centraal 

Wonen (LVCW) opgericht.70 Deze overkoepelende organisatie had als doel om de opstart 

van nieuwe gemeenschappelijke woonprojecten te bevorderen en deze te ondersteunen.71

Mede door het netwerk die het LVCW vormde, kreeg Nederland in 1977 zijn eerste 

Centraal Wonen project: Hilversumse Meent. De groep die het project trok wilde alle 

niveaus van de samenleving bereiken door betaalbare woningen aan te bieden – deels 

doorat de oproep vooral mensen met een beperkter budget aantrok. Daarom werd het 

al gauw duidelijk dat er voor een huuralternatief  gekozen zou moeten worden. In die 

tijd werden sociale (gesubsidieerde) woningen vooral gebouwd door lokale non-profit 

huisvestingsmaatschappijen van de overheid, dus gingen ze met hun vraag aankloppen 

bij deze woningbouwverenigingen.72 Vele huisvestingsmaatschappijen wilden echter 

het risico niet nemen om deze nieuwe vorm van huisvesting te sponsoren, vermits het 

gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten niet werd gedefinieerd in de wet. Uiteindelijk 

stemde Stichting Woningcoöperaties toe met het experiment. Hoewel ze open stonden voor 

deze vernieuwende ideeën, werd de groep er toch toe verplicht een alternatief  plan te 

ontwikkelen zodat de woningen terug naar normaal zouden kunnen evolueren indien het 

project niet zou slagen.73

Dat de huisvestingsmaatschappij de grootste verantwoordelijkheid op zich nam, had 

zowel voordelen als nadelen voor de toekomstige bewoners.74 Financieel was men 

sterk afhankelijk van Stichting Woningcoöperaties, waardoor niet alle wensen gerealiseerd 

konden worden. Het voordeel daarentegen was dat het project goedkoper zou zijn en 

daardoor meer mensen met verschillende achtergronden en financiële mogelijkheden 

kon aantrekken, waardoor een zeer diverse gemeenschap gevormd zou kunnen worden. 

Een nadeel was dat het ontwikkelingsproces door de ingewikkelde bureaucratie zeer 

lang aansleepte. Hoewel dit geen financiële implicaties had voor de bewoners – ze waren 

70 LVCW zorgt voor het bevorderen van de totstandkoming van gemeenschappelijk wonen projecten door informatie 
ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden; het behartigen van de belangen van opgeleverde 
projecten; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van 
volkshuisvesting en het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten 
centraal/gemeenschappelijk wonen projecten. (Internet, www.lvcw.nl/?choice=22, geraadpleegd op 13 juni 2013)
71 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.48.
72 Het zou financieel onmogelijk geweest zijn huurwoningen op dergelijke schaal aan te bieden zonder tussenkomst van een 
huisvestingsmaatschappij wegens te moeilijk en te tijdrovend.
73 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.48.
74 De verantwoordelijkheden van de huisvestingsmaatschappijen situeren zich vooral in de ontwikkelingsfase. Na de 
oplevering vormt de groep een associatie die de gebouwen huurt van de non-profit huisvestingsmaatschappijen en op zijn 
buurt doorverhuurt aan de bewoners. Het beheer van de gemeenschap gebeur door een andere associatie, die ook enkel uit 
bewoners van het project bestaat.
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contractueel of  financieel niet gebonden maar deelden wel in het participatieproces – 

zorgde dit er wel voor dat veel mensen tijdens deze ontwikkelingsfase sneller afhaakten.

Na zeven jaar ontwikkelen, werd een relatief  eenvoudig ontwerp goedgekeurd. Er werd 

uitgegaan van vier types woningen die een diversiteit van de bewoners zouden moeten 

aantrekken. Hoewel sommige bronnen75 beweren dat het project vooral gebaseerd 

was op de voorbeelden van de Bofællesskaber in Denemarken, zit het toch grotendeels 

anders in elkaar. Architecturaal lag Hilversum inderdaad op dezelfde lijn zoals de Deense 

Bofællesskaber; er werd vertrokken van twee kruisende speelstraten waarop alle rijtjeshuizen 

geënt lagen, maar het project was veel groter van schaal. Dit leidt tot het grootste verschil 

met de Deense tegenhanger; de gemeenschappelijke faciliteiten worden niet centraal 

geplaatst maar werden ontwikkeld per vier tot acht huishoudens.76 Deze deelgroepen, 

Clusters genaamd, hebben elk hun eigen keuken, leefruimte en eetruimte die ze delen 

met de andere bewoners die tot die cluster behoren. Ook enkele ondersteunende functies 

zoals bergruimte en wasruimte waren aanwezig binnen de cluster. 77 Het voordeel van 

deze aanpak is dat de gedeelde faciliteiten veel intiemer konden zijn, vermits de groep 

die er gebruik van zou maken ook veel kleiner is. Daarentegen is er wel een grotere 

individuele inspanning nodig indien collectieve activiteiten – zoals gemeenschappelijke 

maaltijden – wilden georganiseerd worden.78 Toch werd er veel tijd en moeite geïnvesteerd 

in deze gemeenschappelijke maaltijden, ze waren zeer populair omdat de bewoners vooral 

uit singles en alleenstaande bestonden die het sociaal contact zeker konden gebruiken. 

Sommige bewoners voelden zich echter te hard opgesloten binnen deze clusters, vermits 

het gemeenschapsleven zich voornamelijk daar afspeelde. Er was nochtans de intentie om 

een breder sociaal netwerk te creëren, maar de voorzieningen voor alle huishoudens, zoals 

vergaderzalen, hobbyruimtes, gastenkamers werden in mindere mate gebruikt omdat ze te 

ver van elkaar lagen en de mogelijkheid niet toelieten om te mixen met andere bewoners.79

Het systeem van de clusters is volgens Beatrice Kesler een extreem succesvolle sociale 

constructie, vermits het de intimiteit had die een groot deel van de bewoners zochten 

en nodig hadden. De bewoners in de clusters werden een soort Extended Family. Deze 

grootste troef  is tevens ook zijn grootste struikelblok. Net door dit cluster-idee zijn 

de Centraal Wonen-projecten doorheen de jaren iets meer individualistisch geworden; 

in eerste instantie werkten deze clusters zeer goed, waardoor de grotere gemeenschap 

al snel vergeten werd. Maar niet alle clusters bleven even goed werken; conflicten 

leidden ertoe dat mensen gingen verhuizen of  huishoudens niet langer deelnamen aan 

75 MELTZER, G., PhD, Sustainable Community, learning from the cohousing model, Trafford, Canada, 2005, p.7.
76 Merk op dat sommige grotere sociale projecten in Denemarken inderdaad op zelfde wijze zijn ontwikkeld. De meeste 
privaat ontwikkelde projecten zijn echter quasi altijd geschakeld rondom één gemeenschapshuis.
77 KESLER, B., Centraal wonen in Nederland, een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden, 
niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, Wageningen, 1991, p.17.
78 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.149.
79 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.49-52.
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gemeenschappelijke activiteiten, waardoor de gemeenschap stilviel. Mensen wisselden 

ook sneller hun huurwoning in, waardoor de deelgroepen telkens opnieuw vanaf  nul 

moesten beginnen.80 Door het groot aantal bewonerswissels daalde uiteindelijk het aantal 

gemeenschappelijke maaltijden die in sommige gevallen zelfs volledig wegvielen. 

De nieuwere projecten proberen daarop antwoorden te bieden door de clusters minder 

te isoleren. Deze zogenaamde Open Clusters koppelen de gemeenschappelijke faciliteiten 

niet langer architecturaal aan een specifieke woningengroep. Bewoners kunnen daarmee 

kiezen welke gemeenschappelijke delen ze gebruiken, zodat ze niet meer afhankelijk zijn 

van een specifieke groep. Daardoor kunnen de kleine gemeenschappen zich meer openen 

naar het groter geheel en de omliggende buurt.81

*****

80 Het huren van de woningen had tot gevolg dat de bewoners het sneller als iets tijdelijks zagen. Men had geen eigendom, 
dus bij conflicten was het makkelijker om de woning te gaan inwisselen. Veel bewoners verklaarden ook “We hebben nood 
aan ervaringen voor veranderende situaties, we zijn in ontwikkeling.” in KESLER, B., Centraal wonen in Nederland, een 
onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden, niet-gepubliceerde doctoraatsverhandeling, 
Wageningen, 1991, p.20.
81 Daar is natuurlijk ook een nadeel aan verbonden; in een open cluster kunnen mensen veel makkelijker uit de groep 
vertrekken en een cluster opzoeken of helemaal niet meer deelnemen in het sociaal gebeuren. in FRoMM, D., Collaborative 
Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, Van Nostrand Reinhold, New 
York, 1991, p.52-54.

Fig 10. 
Siteplan Hilversumse 

Meent, ingedeeld in tien 
clusters met elk een 
gemeenschappelijke 
keuken en eetruimte 

(Fromm, 1991) 

1. Voetgangerstraat 2. Bibliotheek 3. ontmoetingsruimte 4. Bar-
Café 5. Sauna 6. Werkplaats 7. Studio 8. Keuken en eetruimte 9. 
Wasplaats en berging 10. Gemeenschappelijke tuin 11. Gebouwen 
zonder gemeenschappelijke keuken 12. private of geclusterde tuin
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Het doel om de woonsituatie van een groep mensen te verbeteren door de handen in 

elkaar te slaan, is de opzet van alle Cohousing-projecten in de verschillende aangehaalde 

landen. Het participatieproces waarbij de bewoners actief  meehelpen aan de ontwikkeling 

van het project, is een constante die in grote mate het eindproduct mee bepaalt. In 

Zweden en Nederland gebeurt dit meestal met hulp van huisvestingsmaatschappijen, 

waardoor de woonunits quasi altijd gehuurd worden aan de woningbouwvereniging en 

daardoor een diverser publiek aantrekken. Projecten in Denemarken en Duitsland worden 

bijna altijd door privé-initiatief  verwezenlijkt. Daardoor worden vooral koopwoningen 

aangeboden die budgettair iets duurder zijn, maar blijven de gemeenschappen wel langer 

en beter functioneren omdat de bewoners minder snel wisselen. Andere grote verschillen 

zitten hem vooral in de filosofie en de architecturale verschijning. Zweden en Duitsland 

grijpen vooral terug naar een appartementsgebouw waar gemeenschappelijke faciliteiten 

de taken van het kerngezin verlichten. Het creëren van een gemeenschap is daarbij van 

onderliggend belang. Deze gedachten staan lijnrecht tegenover die van de Deense en 

Nederlandse projecten, waar het net de bedoeling is om de alsmaar toenemende sociale 

isolatie tegen te gaan met een uitgewerkt buurtnetwerk, waar het kind centraal staat. 

Daarom wordt in deze twee landen vooral gekozen voor een speelstraat of  een woonerf  

waarrond de woningen geschakeld staan, met ergens centraal een Common House.

Hoewel de projecten zo divers zijn, wordt zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa 

(en zelfs in Amerika), vooral Denemarken voorgesteld als pionier in het Cohousing-

verhaal. De ontwikkelingen in de andere aangehaalde landen verdwijnen eerder naar de 

achtergrond. Dit fenomeen kunnen we – zoals eerder kort naar voor is gekomen – vooral 

toeschrijven aan een studie van Kathryn McCamant en Charles Durrett.82 Zij waren de 

eersten die na vele jaren van veldwerk in de Deense Bofællesskaber een verhaal van collectieve 

woonopties in een Engelstalige (Amerikaanse) publicatie bespraken. Ze verklaarden dat 

het een Deense oplossing was voor de vele problemen van de laat twintigste eeuw en het 

was ook de eerste keer dat de Engelse term Cohousing werd gebruikt.83 Door hun boek en 

de vele lezingen errond, waaide het concept over tot in Amerika en vormde deze studie de 

basis voor de Second Wave Cohousing-beweging in de USA.84 Na deze publicatie volgden 

nog talrijke andere Amerikaanse studies die stuk voor stuk het Deense verhaal naar voren 

brachten.85 De toegankelijkheid van deze boeken, zorgde ervoor dat vele beginnende 

Cohousers over de hele wereld ze gebruikten als basis voor hun eigen projecten.86 Dit 

heeft er onvermijdelijk toe geleid dat Cohousing in Europa en in de rest van de wereld 

voornamelijk op de Deense manier zou ontwikkelen, waardoor Denemarken gezien wordt 

als hét pioniersland voor Cohousing.

82 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994.
83 MELTZER, G., PhD, Sustainable Community, learning from the cohousing model, Trafford, Canada, 2005, p.6.
84 SARGISSoN, L., ‘Second-Wave Cohousing: A Modern Utopia?’, in Utopian Studies, Penn State University Press, 
Pennsylvania, Volume 23, #1, 2012, p.29.
85 Enkel Dorit Fromm en Dick Urban Vestbro verwijzen in hun publicaties naar cohousingsvormen en –ontwikkelingen in de 
andere landen.
86 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013
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Ook in Vlaanderen heeft Cohousing zich reeds ontwikkeld volgens de Deense visie. 

Maar hier treedt er een extra moeilijkheid op. Vlaamse initiatiefnemers, die relatief  

onvertrouwd zijn met het begrip, gaan vanzelfsprekend inspiratie opdoen bij de reeds 

bestaande projecten. Enerzijds raadplegen zij de reeds bestaande Engelse literatuur, 

die vooral de Deense aanpak belicht en anderzijds worden projecten in buurland 

Nederland bezocht. Denemarken streeft met zijn Bofællesskaber nog steeds naar een 

goed uitgebouwde buurtgemeenschap, waar dagelijkse gemeenschappelijke maaltijden 

een belangrijke meerwaarde zijn. Centraal Wonen in Nederland is doorheen de jaren iets 

minder ambitieuzer geworden en steunt iets minder op vastgelegde en groepsgerichte 

activiteiten. In veel clusters zijn de gemeenschappelijke maaltijden weggevallen en bouwt 

de gemeenschap vooral verder op spontane ontmoetingen, wat de projecten toch wat 

individueler maakt. Door de verschillen die gevonden werden in beide landen, werden 

beide begrippen meegenomen naar de Vlaamse context en elk op een andere manier 

gebruikt. In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen Cohousing en Centraal 

Wonen, de woorden hebben daar dezelfde betekenis. In Vlaanderen wordt dat onderscheid 

wel gemaakt; bij Centraal Wonen zijn de gemeenschappelijke ambities iets minder hoog, en 

deel je niet zoveel als bij Cohousing. Gemeenschappelijke maaltijden zijn daar geen vast 

gebruik, maar gebeuren eerder sporadisch. Centraal Wonen in Nederland mag dus zeker 

niet verward worden met Centraal Wonen in Vlaanderen, maar het dubbelgebruik heeft er 

wel toe geleid dat er in Vlaanderen verschillende discussies lopen over wat nu het eerste 

Vlaamse Cohousing-project is.

Op de volgende pagina is een duidelijk overzicht weergegeven zodat de gelijkenissen en 

verschillen tussen de verschillende landen nog eens duidelijk naar voor komen. Het is 

vanzelfsprekend dat niet elk toegepast project binnen de vooropgestelde criteria valt, maar 

er is een aanname gedaan van de algemene trend.
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Fig 11. 
Types van 
Gemeenschappelijk 
Wonen in Vlaanderen. 
(Samenhuizen vzw, 2010) 
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Denemarken Nederland Vlaanderen
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2.2. Ontwikkelingen in Denemarken
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de omstandigheden die zich in Denemarken 

voordeden op het moment dat Cohousing zich begon te ontwikkelen. Hiermee wordt 

de ontstaansgeschiedenis van Cohousing in Denemarken breder geschetst en kan er 

achterhaald worden welke omstandigheden het in de hand hebben gewerkt of  misschien 

zelfs tegengehouden hebben.

 I. de woningbouwVerenigingen

Collectief  gebruik van landschap en sociale voorzieningen waren in de loop van de 

twintigste eeuw een opmerkelijke constante in de Deense woningbouw en hebben 

gedurende vorige eeuw een opmerkelijke ontwikkeling meegemaakt. Na de oorlog vormde 

het zelfs een van de hoofdelementen bij de opbouw van de Deense welvaartstaat.87 Veel 

heeft te maken met de oprichting van verschillende woningbouwverenigingen, die een 

sleutelrol speelden in een groot deel van de prestigieuze woningbouwprojecten van die 

tijd.

De eerste woningbouwverenigingen werden opgericht in 1908, als reactie op de grote 

woningnood die door de crisis in de bouw in datzelfde jaar waren ontstaan. Deze 

verenigingen hadden wortels in de hervormingsbewegingen die in de loop van de 19e eeuw 

ontstonden.88 Hoewel zij gesteund werden door de overheid, werden zijn oorspronkelijk 

vooral opgericht als coöperatieve organisaties waarbij de toekomstige bewoners een sterke 

invloed konden uitoefenen op de keuzes van het bestuur. Rond de eerste wereldoorlog 

werden nog andere woningbouwverenigingen opgericht, die later verenigd werden in een 

overkoepelende organisatie Fællesorganisationen af  almennyttige danske Boligselskaber 

(FO; de gezamenlijke organisatie van de Deense non-profit huisvestingsmaatschappijen).

Veel van de toenmalige woonprojecten werden gerealiseerd door de woningbouw-

verenigingen en bestonden uit een nauwe samenwerking tussen architecten en 

landschapsarchitecten. In het begin, rond de jaren twintig, leidde dit tot kleinschalige 

projecten, zoals rijtjeshuizen waar landschappelijke ingrepen zich beperkten tot een 

set van tuinpaden die de tuinen doorsneden en uitkwamen op een gemeenschappelijk 

vormgegeven collectief  domein. Naargelang de verschillende projecten elkaar opvolgden, 

was er ook een geleidelijke accentverschuiving merkbaar in de benadering van de openbare 

en private ruimte. Eerst was de toegangsweg nog tamelijk gewoon, en had het statuut van 

een voetpad waarmee de huizen werden bereikt.89 Naarmate de projecten rond de jaren 

dertig een schaalvergroting kregen, werd de verhouding van het landschap tegenover de 

87 AVERMAETE, T., SToRGAARD, E., ‘De Fællesgård, Een Deense sage over coöperatief wonen’, in Delft Architectural Studies 
on Housing, Het Woonerf Leeft, NAi uitgevers, Rotterdam, 2010, p.50.
88 WELLING, H. G., ‘Het collectieve aspect in de Deense woningbouw’ in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in 
de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.29.
89 BJERREGAARD, L. M., ‘Het gouden tijdperk van het Deense ‘modernisme’’, in Oase Tijdschrift voor architectuur, 
Neoliberalisme in de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.9.
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verschillende woningtypes een belangrijke ontwerpstrategie in het complexe geheel. Er 

was ook een zekere ambiguïteit aanwezig in de benadering van de wooneenheden door 

het landschap; je was niet langer op het pad op weg naar jouw huizenrij, maar tegelijk liep 

je spazierend over een stuk gemeenschapsgrond. Deze gedachte werd verder ontwikkeld en 

landschapsarchitectuur begon meer en meer een grotere rol te spelen.90

Na de Eerste Wereldoorlog vonden nieuwe woningbouwverenigingen hun 

oorsprong. De in 1914 opgerichte Arbejdernes Andels Boligforening (AAB; Coöperatieve 

Arbeiderswoningbouwvereniging) vormde samen met de in 1921 opgerichte Københavns 

Almindelige Boligselskab (KAB; Kopenhaagse Algemene Woningbouwvereniging) de 

grootste woningbouwbouwvereniging van Denemarken. Beide waren ook een belangrijke 

basis voor de latere sociale woningbouw, tuinsteden en stedelijke woningen. Vooral de 

KAB profileerde zich in die tijd reeds als vooruitstrevend door hun doelstellingen als 

volgt te verwoorden:

“woningbouw produceren met collectieve keuken, centrale verwarming en kleuterschool zodat 

huishoudelijk personeel niet langer nodig is en de huisvrouw de dag kan doorbrengen met zelfstandige 

kostwinning” 91

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden nog drie woningbouwverenigingen 

opgericht, waarvan het Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB; Deense Coöperatieve 

Woningbouwstichting) in 1942 zeer vooruitstrevende concepten had. Hun doel was 

eengezinswoningen in laagbouw te creëren voor dezelfde prijs als hoogbouwappartementen. 

Daarbij hechtten ze ook grote waarde aan de omgeving, die zich baseerde op de ideeën 

van de Britse tuinstadbeweging.

Onder invloed van bestuurslid en architect Erling Knudsen groeide DAB uit tot een van 

de meest experimenterende en kwaliteitsbewuste woningbouwverenigingen. Hij meende 

dat de kwaliteit van de leefomgeving werd opgewaardeerd door gemeenschappelijke 

functies toe te passen in het woonproject. Het was financieel onhaalbaar om elke woning 

te voorzien van allerlei extra’s, zoals een feestruimte, logeerkamer of  fitnessruimte, 

aldus Knudsen, dus stelde hij voor om de leefomgeving op te waarderen met collectieve 

voorzieningen.92 De meeste van deze waren redelijk groot. Søndergårdsparken bijvoorbeeld 

was een tuinstad waar tweehonderd rijwoningen rond een gemeenschappelijke groenzone 

geschakeld liggen. Er werd niet voorzien in private tuinen en in het centrum van het 

wooncollectief  planden ze een winkelcentrum, kleuterscholen, kinderopvang en woningen 

voor ouderen in.93

90 WELLING, H. G., ‘Het collectieve aspect in de Deense woningbouw’ in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in 
de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.30.
91 Ibid.
92 Ibid., p.33.
93 SESToFT, J., HEGNER CHRISTIANSEN, J., Guide 1 to Danish Architecture 1000-1960, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 
1995, p.245
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 II. dense laagbouw als huisVestingsideaal

Hoewel Denemarken de Tweede Wereldoorlog min of  meer zonder kleerscheuren 

overleefde, heerste er toch een grote woningnood. Op dat moment vond er een 

fundamentele verschuiving plaats in de Deense ideeën over woningbouw. Waar voor de 

oorlog de woningen vooral bedoeld waren voor gezinnen met lagere inkomens, focuste 

de woningbouw zich erna op de huishoudens met tweeverdieners. Er werd ingezet op 

opvang in kinderdagverblijven en de aandacht naar collectieve huishoudelijke en sociale 

voorzieningen nam toe.94 Hoewel de ideeën over collectieve woningbouw reeds in de jaren 

twintig aanwezig waren – onder andere bij de woningbouwvereniging KAB – werden ze 

pas na de oorlog een aanwezig thema in de heropbouw van de Deense welvaartsstaat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er namelijk een commissie opgericht die zich 

verdiepte in oplossingen voor de grote woningnood. Daaruit werden twee rapporten 

gepubliceerd die de Deense woningbouw zouden gaan sturen. Een eerste rapport 

Det Fremtidige Boligbyggeri (De Toekomstige Woningbouw), concludeerde dat sociale 

woningbouw een hoofdrol zou moeten gaan spelen bij de reductie van het woningtekort. 

Het andere rapport, stelde dat de sociale organisaties grotere wooneenheden moesten 

realiseren met betere bouwplannen en geïntegreerde collectieve voorzieningen. Ze waren 

van mening dat op die manier een goede stedenbouwkundige opzet gerealiseerd kon 

worden.95

Beiden bevalen ook een systeem van goedkope leningen aan zodat de woningnood snel 

en voor iedereen opgelost kon worden. Op basis van deze twee rapporten kwam een 

nieuwe wetgeving tot stand met uitzonderlijk goede voorwaarden voor de woningbouw. 

De wet voorzag enerzijds leningen aan de staat met een uitzonderlijke lage rentevoet. Dat 

schepte voordelige condities voor de private woningbouw zodat zelfs families met een 

lager inkomen ook de mogelijkheid hadden om de sprong te wagen. Daarnaast werden de 

huurkosten bevroren op het niveau van voor de oorlog, wat de publieke huisvesting zou 

gaan versterken.96

Dit was de start van een periode met veel experimentele bouwprojecten, die evolueerden 

in zeer uiteenlopende richtingen. Een constante in deze projecten echter was de notie 

collectiviteit die op verschillende manieren in de praktijk werd gebracht. Volgens Christoph 

Grafe en Madeleine Maaskant “belichaamt deze collectiviteit in de experimentele naoorlogse projecten 

een wens naar enige vorm van gemeenschap in een snel individualiserende consumptiemaatschappij”.97

94 WELLING, H. G., ‘Het collectieve aspect in de Deense woningbouw’ in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in 
de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.32.
95 Ibid., p.34.
96 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.7.
97 GRAFE, C., MAASKANT, M., ‘Neoliberalisme in de buitenwijk’, in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in de 
buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.5.
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Enerzijds werden projecten ontwikkeld die de ideale metropool wilden belichamen. Er 

werden grote woonblokken neergeplant, met duizenden woonelementen en tientallen 

verdiepingen die uitkeken over gemeenschappelijk groen. Høje Gladsaxe is een voorbeeld 

van dergelijk experiment: geconcentreerd, stedelijk, collectief  en toch in een parkachtige 

omgeving. De radicale vertaling van de Machine à Habiter bleek later echter problematisch 

te zijn als leefomgeving, vooral naar gezinnen met vele kinderen toe.

Fig 12. 
Høje Gladsaxe, 
beeld vanuit de 
parkachtige omgevingen 
(Dirkinck-Holmfeld, 1995)

Fig 13. 
Siteplan 
(Dirkinck-Holmfeld, 1995)
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Fig 14 & 15. 
Kingo Huizen 

(Sestoft & Hegner 
Christiansen, 1995)

Fig 16 & 17. 
Albertslund Syd 

(Sestoft & Hegner 
Christiansen, 1995)

Fig 18. 
Siteplan Galgebakken 

(Sestoft & Hegner 
Christiansen, 1995)
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Een ander experiment – die een grote invloed had op de latere Deense woningbouw – 

was de ontwikkeling van een complex patiowoningen door Jørn Utzon. Eind jaren vijftig 

ontwikkelde hij een patio-model naar het antieke Romeinse stadshuis. Met de Kingo Huizen 

anticipeerde hij aan de nieuwe dense laagbouw-idealen in de woningbouw en het project 

alsook de filosofie erachter werd later gebruik voor projecten op grotere schaal. De 

woningen kunnen gezien worden als cellen die samen een stedelijk geheel vormen. Utzon 

slaagde erin een systeem te ontwikkelen die zowel de persoonlijke privacy verzekerde 

als potentieel voorzag voor gemeenschapsleven.98 Albertslund Syd is een project 

gebaseerd op dit model. Het bevatte evenveel woningen als het project Høje Gladsaxe, 

maar door middel van een uitgekiend site-ontwerp waar patiowoningen, kleinschalige 

straten en pleintjes elkaar afwisselden, functioneerde deze woonomgeving veel beter dan 

de experimentele Machines à Habiter. De tweeduizend woningen werd gemodelleerd als 

dense laagbouw villa’s, vergelijkbaar met de Islamitische Kasbah en de woningen in de 

Mediterraanse landen.99

Rond de jaren zeventig brak een nieuwe periode aan. Het project Galgebakken – een 

laagbouwwijk met een hoge dichtheid – waar de architecten de gebruikers betrokken in het 

ontwerp, luidde het begin in van een reeks prijsvragen rond het thema laagbouw, die een 

grote invloed zou hebben op de latere ontwikkeling van woningbouw in Denemarken.100 

In die tijd maakten maatschappelijke idealen van bewonersparticipatie en zelfbestuur hun 

opgang in woonprojecten. Directe aanleiding voor deze vernieuwende ideeën, was de 

bezetting van een militair gebied in de wijk Christianshavn in Kopenhagen omstreeks 1971, 

onder andere door een aantal architectuurstudenten.101 Toen na de oorlog de militairen 

uit het gebied wegtrokken, werd de leegstaande gebouwen op het bijna verlaten terrein 

sporadisch gekraakt door daklozen. Op 4 september 1971 braken enkele omwonenden 

het terrein open om de ruimte te kunnen gebruiken als speeltuin voor de kinderen. 

Hoewel in het begin de bezetting van het terrein niet echt georganiseerd was, kreeg het 

snel daarna meer bijstand en werd het later gezien als een kritiek op de Deense overheid 

en het gebrek aan betaalbare huisvesting in Kopenhagen.102 De Mission Statement van de 

stad, luidde als volgt:

“The objective of  Christiania is to create a self-governing society whereby each and every individual holds 

themselves responsible over the wellbeing of  the entire community. Our society is to be economically self-

sustaining and, as such, our aspiration is to be steadfast in our conviction that psychological and physical 

destitution can be averted.” 103

98 SESToFT, J., HEGNER CHRISTIANSEN, J., Guide 1 to Danish Architecture 1000-1960, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 
1995, p.39.
99 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.15.
100 Ibid., p.82.
101 WELLING, H. G., ‘Het collectieve aspect in de Deense woningbouw’ in Oase Tijdschrift voor architectuur, Neoliberalisme in 
de buitenwijk, NAi uitgevers, #61, 2003, p.36.
102 VAN USSEL, J., Leven in communes, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1977, p.68.
103 AUTEUR oNBEKEND, ‘Freetown Christiania’, Wikipedia, 16 mei 2013 (Internet, en.wikipedia.org/wiki/Freetown_
Christiania)
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In het begin werd de algemene visie van Christiania geaccepteerd en leidde tot 

vernieuwende ideeën in de woningbouw, maar de geest van de vrijstad ontwikkelde zich al 

snel tot die van een hippie- en kraakbeweging en stond in schril contrast met het eerdere 

militaire gebruik van de site.

In datzelfde jaar, kondigde het SBi een wedstrijd aan om de nieuwe dense laagbouw 

woonvorm te lanceren als alternatief  voor de stijve hoogbouw. Het bureau Vandkunsten 

won deze wedstrijd met een ontwerp dat de sociale en ideologische kritiek van de 

jongerenrevoluties samenvatte. De architectuur van Tinggården werd gezien als een middel 

om een gedecentraliseerde, democratische en lokale gemeenschap op te bouwen. Het 

project was een complexe structuur dat werd vergeleken met dat van een mierenhoop. 

Het was het eerste ontwerp van Tegnestuen Vandkunsten, maar het bevatte alle thema’s die 

karakteristiek werden in de late jaren zeventig. Vandkunsten geloofde in de democratische 

principes van gelijkheid, die zij implementeerden in de woontypes. Dit project werd zowel 

op architecturaal als op filosofisch vlak een Main-model in de huisvestingsarchitectuur van 

die jaren.104

104 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.26-27 en 
34.

Fig 19. 
Tinggården 

(Sestoft & Hegner 
Christiansen, 1995)

Fig 20. 
Tinggården 

(Sestoft & Hegner 
Christiansen, 1995)
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Het bureau zou nog vele dergelijke woonprojecten ontwerpen, waardoor hoogbouw 

rond de jaren 1980 voorgoed plaats zou maken voor dense laagbouw. Uiteindelijk zou 

dit opnieuw leiden tot een innovatie; die van het Wooncollectief of  het Bofællesskaber. Van 

bij het begin was het idee van wooncollectieven verweven met het concept van lokaal 

gemeenschapsleven en een relatie met de natuur. Ecologie, zelfvoorziening en sociale 

betrokkenheid vormden bovenop de politieke motieven een superstructuur voor 

een beweging die gebaseerd was op socialistische utopieën zoals Charles Fourier zijn 

Familistère.105

 III. woonColleCtieVen

Architect Jan W. Hansen onderscheidde drie generaties in de wooncollectieven. De eerste - 

waar Skråplanet en Sættedammen twee voorbeelden van zijn - waren nog redelijk conservatief; 

de woningen waren groot en hadden elk een private tuin. Het gemeenschapsleven werd 

gezien als een optie. Deze projecten werden gebouwd door de rijke middenklasse, jonge 

gezinnen met kinderen, en werden smalend Tandartsgemeenschappen genoemd.106 De tweede 

generatie verscheen in de jaren tachtig, na een nieuwe woningwet in 1982. De overheid 

financierde wooncoöperatieven door leningen toe te kennen voor negentig procent van 

de bouwkosten, die later renteloos konden terugbetaald worden. Om in aanmerking te 

komen voor de subsidies werden de woningen kleiner en dus betaalbaar voor een breder 

publiek. Er werd geïnvesteerd in meer diverse woningtypes, waardoor ook alleenstaanden 

en oudere koppels mogelijkheid hadden zich bij de gemeenschap te vervoegen. De 

gemeenschappelijke voorzieningen wonnen aan belangrijkheid en de grootte ervan 

nam aanzienlijk toe. Als gevolg van de energiecrisis werd meer aandacht besteed aan de 

ecologische aspecten, zoals in het project Sol og Vind. Architecturaal werd gerefereerd naar 

het landelijk Deens dorp.107 De derde en laatste generatie heeft een vrijere en gedurfdere 

interpretatie; er is een grotere betrokkenheid bij de gemeenschap en activiteiten die 

vroeger tot de privésfeer behoorden, worden naar de gemeenschapszones gebracht. 

Architecturaal wordt er meer belang gehecht aan de overgangen tussen de woningen naar 

de gemeenschapszones en het ontwerp van deze zones werd ook zeer belangrijk.108

105 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.28-29.
106 Ibid.
107 FRoMM, D., Collaborative Communities, cohousing, central living, and other new forms of housing with shared facilities, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p.20.
108 DIRKINCK-HoLMFELD, K., Guide 2 to Danish Architecture 1960-1995, Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1995, p.28-29.
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Fig 21. 
Sol og Vind, voorbeeld 
van tweede generatie 

wooncollectieven 
(McCamant & Durrett, 

2011)
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Doorheen de jaren genoten de collectieven meer overheidssteun en begrip van de financiële 

instanties. Zowel het SBi als de Bygningen Udviklingsråd (BU, Bouwontwikkelingsraad) 

erkende de residentiële woonvorm als ideale typologie om de demografische en 

economische veranderingen in de Westerse industriële samenleving aan te kunnen pakken. 

Een toename van deze wooncollectieven geeft een blijk van vertrouwen in het concept; 

mensen erkennen de voordelen en de moeilijkheden. De huidige Cohousing-projecten 

zouden volgens McCamant en Durret nooit geworden zijn wat ze nu zijn, moesten ze niet 

voorafgegaan zijn geweest door de vroege, eerder conservatieve projecten. Bovendien zal 

de typologie volgens hen altijd blijven evolueren naar de noden, wensen en eisen die op 

dat moment heersen. Er wordt voorspeld dat in een volgende generatie de gemeenschap 

verder verrijkt zal worden met kantoorruimte, wanneer het woon-werkverkeer moeilijker 

zal worden; wat nu al aan het gebeuren is.109

*****

Collectiviteit heeft steeds een vaste waarde gekregen in het woonbeleid van Denemarken. 

Na de oorlog werd het actief  ingezet om kwalitatieve huisvesting te voorzien voor elke 

burger. In tegenstelling tot vele andere Europese landen, koos Denemarken niet voor 

hoogbouw maar voor sociale intensieve laagbouw. De woningbouwverenigingen speelden 

daarin een sleutelrol; vele grootschalige projecten werden opgebouwd volgens de idealen 

van collectiviteit; doormiddel van bewonersparticipatie en zelfbestuur. Het inzetten op 

dense laagbouw, zorgde er bovendien voor dat veel interessante collectieve binnen- en 

buitenruimtes gecreëerd konden worden. Ook een aantal prijsvragen rond het thema 

laagbouw namen dit idee mee. Deze twee ontwikkelingen zouden er uiteindelijk voor 

zorgen dat Cohousing snel aanvaard zou worden in de Deense wooncultuur, waardoor 

ook de overheid ze financieel zou steunen.

109 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.147-149.
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§3 wonen en TyPologie

3.1. Genderperspectief in de wooncultuur
De culturele notie van thuis is de laatste jaren een druk besproken thema in verscheidene 

vakgebieden. De succesformule van het kerngezin dat voorziet in de socialisatie van de kinderen is 

sterk veranderd.110 Scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen of  lang(er) alleen wonen 

zijn geen uitzonderlijke voorbeelden meer. In het licht van deze discussie is het verrassend 

om te zien hoe weinig alternatieve woonmodellen vandaag op een serieuze manier ter 

discussie zijn gebracht om deze nieuwe woonsituaties een vaste plek in de – onder andere 

Vlaamse – maatschappij te geven.

Nochtans kunnen we verwante discussies ook terugvinden in de jaren tussen 1870 en 1930. 

In haar boek Redesigning the American Dream 111 legt Dolores Hayden uit dat huishoudelijk 

werk, werk in de fabriek en ook het begrip thuis in de loop van dit tijdperk meermaals 

werden besproken en herdacht als gevolg van de herstructurering van de industriële stad. 

De industriële ontwikkeling had reeds het werk in de werkplaatsen veranderd en men 

verwachtte toen dat het huishouden – het huiselijk werk – en de residentiële omgevingen 

ook zouden worden getransformeerd.

Activisten kwamen met fundamentele vragen over de relatie tussen vrouwen en mannen 

onderling en over hoe het huishouden zich daarin plaatste. Dit resulteerde volgens Hayden 

in drie woonstrategieën die elk een andere beeld hadden op de huishoudelijke organisatie 

en de plaats die de vrouw daarin kreeg. De strategieën vertrokken allen vanuit het 

kerngezin met de vrouw als centrale figuur in het huishouden, niettemin vertolkten ze elk 

een eigen visie op het vrouwbeeld. Architectuurplanners probeerden op hun beurt deze 

vraagstukken met betrekking tot het huishouden en het gezinsleven te beantwoorden met 

verschillende woonmodellen die tot op de dag van vandaag nog altijd toegepast worden in 

de wooncultuur van vele landen.112 In haar verhandeling benadrukt Hayden het belang van 

het genderperspectief  in de studie van de wooncultuur en de woningtypologieën als volgt:

 “To rethink private life, it is essential to be explicit about the range of  needs that homes and 

homemakers fulfill. (…) Innovative, egalitarian housing strategies that lead to new forms of  housing 

cannot be developed without a reformulation of  the traditional family and its gender division of  

nurturing work.” 113

110 Zie o.a. Architecture Workroom Brussels, Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trendbreuk in 
de Vlaamse woonproductie, 2012, studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester ; J. Albrecht, R.Van Hoofstat, Huisvesting in tijden van 
schaarste : naar een renovatie van het woonbeleid, Roularta books, 2011.
111 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984
112 Ibid., p.67.
113 Ibid., p.66.
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Deze nadrukkelijke insteek was bij het verschijnen van het boek in 1984 van grote 

betekenis, maar inmiddels is het gendersperspectief  of, ruimer geformuleerd, het 

gebruikersperspectief  een erkende invalshoek in de geschiedenis van het wonen.114 Het 

blijft erg nuttig de woonprogramma’s vanuit dit standpunt te bekijken om de ideeën achter 

de verschillende typologieën beter te kunnen begrijpen. Om een verband te leggen met de 

collectieve woonvorm waar deze thesis over handelt, zullen de drie woonstrategieën die 

Hayden vanaf  de industriële ontwikkeling detecteert naast elkaar geplaatst worden. Daarbij 

wordt telkens gebruik gemaakt van de notie Hardware (de architecturale omkadering) en 

Software (leefpatroon bewoners). Op die manier kan achterhaald worden in welke mate 

Cohousing verschilt van de reeds gangbare woonmodellen in de maatschappij. Bovendien 

is het ook nuttig om te kunnen inschatten of  er vandaag vraag is naar nieuwe typologieën 

die de woonvraag beter kunnen beantwoorden. Het boek Redesigning the American dream, the 

future of  housing, work, and family life, die reflecteert over de verhoudingen van het private 

leven (wonen) en het publieke leven, vormt daarbij het uitgangspunt voor deze bespreking.

114 Zie o.a. DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2010 ; FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010 ; DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en 
zeventig, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2012 over hoe de positie van de vrouw een grote rol speelde in de ontwikkeling 
van de Vlaamse wooncultuur.
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Fig 22. 
Legende Hardware en 
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(Eigen Figuur)
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3.2. Haven Strategy en de privacy van de vrijstaande
 suburbane eengezinswoning
Een eerste strategie die Hayden aanhaalt, is de Haven Strategy van woonadviseur Catharine 

Beecher. In haar boek The American woman’s home (1869) stelt Beecher voor om de 

doeltreffendheid van het huishoudelijk werk te verhogen. Door de huisvrouw uit te rusten 

met huishoudtoestellen, zou ze meer tijd kunnen doorbrengen met haar man en kinderen. 

De strategie met de woning als heilige haven in een harteloze wereld, verheerlijkt de vrouw des 

huizes tot een heilig figuur. Haar persoonlijke diensten als echtgenote en moeder waren 

volgens Beecher van onschatbare waarde.115

 I. hardware

De architecturale enveloppe die hier naar voor werd geschoven, was de kleine op zichzelf  

staande cottage in een landelijke omgeving en omringd door een tuin. Voor vele Europeanen 

en Amerikanen was dit tijdens de publicatie van het boek in 1984 hét archetype van een 

huis; een puntdak, kleine ramen en een stevige deur maken dit plaatje volledig. Ook vandaag 

nog komt dit woonmodel bij velen naar voor als de ideale woondroom. Typologisch draait 

ze rond een centrale spil, die fungeert als kloppend hart van de woning. Dit kloppend 

hart bestaat uit de keuken, van waaruit de huisvrouw het huishouden organiseert, en 

uit een leefruimte met open haard, waar de zakenman zich na een zware werkdag kan 

ontspannen.116 Ze is daarom ideaal voor het klassieke kerngezin en werd daardoor een 

enorm populaire typologie.117

115 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.68-69.
116 Ibid., p.101.
117 DURRETT, C., MCCAMANT, K., Cohousing – a contemporary approach to housing ourselves, Ten Speed Press, Berkeley, 
1994, p.12.

Fig 23. 
Hardware van de Haven 
Strategy 
(Eigen Figuur)
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Doorheen de jaren zijn de oude rituelen in deze woontypologie steeds onbewust intact 

gebleven. Enige zichtbare ontwikkelingen hieromtrent, beperkten zich quasi altijd op 

veranderingen volgens de heersende stijl. Een voorbeeld die Hayden aanhaalt en deze 

gedachte perfect kadert, zijn de woningen van Frank Lloyd Wright. De ontwerpen van zijn 

Usonian Houses werden in menig publicatie besproken als pionierswerk voor de moderne 

levensstijl, maar enige vernieuwing in het programma werd genegeerd. Typologisch 

draaien ze nog steeds rond de stereotiepe gedachte van de centrale spil met keuken 

en leefruimte. De enige vernieuwing die hij toepaste om een antwoord te bieden op 

de Heilige Hut, waren technologische voorzieningen en een gestroomlijnde vorm met 

plat dak.118 Het ontwerp voor zijn Usonian Houses was volgens Wright “an aswer to the 

changes of  lifestyles of  the clients and their needs for a low cost but satisfying dwelling”. Het Affleck 

House bijvoorbeeld, de woning die Wright in 1983 bouwde voor de familie Affleck, telde 

slechts één gelijkvloerse verdieping en geen zolder om de kosten van een volgens hem 

onbruikbare ruimte te kunnen besparen. Het interieur van zijn woningen was gebaseerd 

op een modulair grid, waar de scheidingsmuren en meubels zich op konden baseren. 

Wat bijzonder was voor deze moderne woningen was het feit dat de keuken niet langer 

afgesloten was van de leefruimtes maar erin overliep zodat ze één geheel vormden. Wright 

zijn idee van een moderne keuken was er een die zich opende naar de eetruimte, leefruimte 

en muziekkamer. Hij zag nog altijd de huisvrouw als de centrale figuur in het huishouden, 

maar ontwierp de keuken wel zodanig dat ze ook haar kinderen kon zien spelen terwijl ze 

aan het koken was.119

 II. soFtware 

De architecturale grens van de vrijstaande eengezinswoning met tuin, is tevens de 

vastgelegde grens van het leefpatroon waarbinnen de huiselijke activiteiten van het 

kerngezin plaatsvinden. De eigendommen die gebruikt worden door de bewoners, 

zijn louter privatief  en worden dus ook niet gebruikt door individuen die niet tot het 

familieleven behoren, tenzij deze laatste daarvoor toestemming geven.

118 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.101.
119 AUTEUR ONBEKEND, ‘Affleck House, History of the Affleck House’, Lawrence Technological University (Internet: www.ltu.
edu/affleck_house/history.asp, geraadpleegd op 27 april 2013)

Fig 24. 
Software van de Haven 

Strategy 
(Eigen Figuur)
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Fig 25. 
Affleck House 
(blogs.libraries.iub.edu)

Fig 26. 
Affleck House grondplan 
(architraveler.blogspot.be)
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3.3.	 Industrial	Strategy	en	de	efficiëntie	van	collectieve
 hoogbouwwoningen
De Industrial Strategy, werd getrokken door August Bebel. Deze Duitse Marxist zag de 

positie van de vrouw in het huishouden op een volledig andere manier. In Women Under 

Socialism (1883) stelde hij voor om de vrouwelijke huiselijke sfeer helemaal af  te schaffen. 

Daarmee plaatste hij zijn gedachten lijnrecht tegenover de visie van Beecher, die deze 

sfeer net zo belangrijk achtte. Bebel was van opvatting dat de – in zijn ogen – meest 

belangrijke huishoudelijke taak zich zou verplaatsen naar de fabrieken; maaltijden zouden 

daar in grote aantallen worden bereid en afgehaald kunnen worden. De huisvrouw zou 

niet langer moeten koken voor haar gezin.

“The small private kitchen is, just like the workshop of  the small master mechanic, a transition stage, 

an arrangement by which time, power and material are senselessly squandered and wasted. (…) In 

the future the domestic kitchen is rendered wholly superfluous by all the central institutions for the 

preparation of  food.” 120

 I. hardware

Als alternatief  voor de landelijke eengezinswoning, stelde Bebel voor om nieuwe Multi-

familie-gebouwen te creëren die de arbeiders zouden doen verhuizen van het platteland naar 

de nieuw-industriële stad. Vele Europese ontwerpers waren, zo legt Hayden uit, te vinden 

voor deze strategie omdat ze ervan overtuigd waren dat de landelijke eengezinswoning 

als Heilige Hut een verouderd ideaalbeeld was en van een te kleine schaal om het stedelijk 

landschap mee te ontwerpen. De ruimtelijke container die gebruikt werd in deze Industriële 

Strategie was die van het hoge woonblok dat talrijke kleine en (meestal) keukenloze 

appartementen telde.121 Sommige van deze grootschalige uit industriële componenten 

opgetrokken Machines Om In Te Leven, waren bovendien uitgerust met onder andere lange 

eetzalen, recreatieclubs en kinderdagverblijven. Deze ondersteunende functies behoorden 

tot het collectief  deel van de blokken en werden georganiseerd door dienstverlenend 

personeel.122

120 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.70.
121 Ibid., p.111-117.
122 Met deze woontypologie kan gerefereerd worden naar het Kollektivhus, wat de Deense voorloper van Cohousing was en 
die in een vorig hoofdstuk aan bod kwam.
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De woonblokken die de landelijke cottages moesten vervangen, waren vaak beangstigend 

groot. Ontwerpers pasten deze woonstrategie toe als snelle en goedkope oplossing voor 

het grote woningtekort van die tijd en zagen het als ideaal om duizenden mensen in één 

klap te voorzien van onderdak. Helaas bracht de grootschaligheid ervan vele problemen 

met zich mee. De projectontwikkelaars zagen de hoogbouwwoningen vooral als 

handelswaar, wat ervoor zorgde dat er niet voldoende werd geïnvesteerd in een aangename 

leefomgeving. Dit gebrek aan kwaliteit werkte de criminaliteit in de hand; het industriële 

repetitieve karakter had volgens Hayden als gevolg dat mensen zich niet meer één konden 

voelen hun woning. Ze wisten niet meer wat de betekenis van wonen was waardoor ze 

de buurt ook niet langer meer toe-eigenden.123 Een pijnlijk en extreem voorbeeld van 

een experiment met deze nieuwe woontypologie, was Jeremy Bentham’s Panopticon. Hij 

was ervan overtuigd dat het repetitieve basisontwerp zowel gebruikt kon worden als een 

armenhuis, weeshuis, penitentiair ziekenhuis, of  school. Het feit dat enkel gevangenissen 

dit letterlijke programma overnamen, zegt genoeg over de repressieve logica ervan.

Met de ideeën rond collectieve huisvesting en stedelijkheid werd veelvuldig 

geëxperimenteerd en niet alle experimenten waren mislukkingen. De nieuwe stedelijke 

voorwaarden in het project Unité D’Habitation van Le Corbusier in Marseille (1946-1952) 

werden wel gesmaakt door zowel bewoners als stedenbouwkundigen. Gebaseerd op de 

Sovjet-experimenten,124 ontwierp Le Corbusier een utopisch ontwerp voor een stadswoning; 

een hoogbouw appartementsblok met interne straten waar zich verschillende collectieve 

voorzieningen op bevonden. Het maakte deel uit van een groter maar nooit uitgevoerd 

masterplan, La Ville Radieuse, waar het de bedoeling was om acht dergelijke woonblokken 

123 Nochtans, beweert Hayden, is het van uitermate belang dat de woning een afspiegeling kan zijn van de persoonlijkheid 
van de bewoner. Verder beweert ze dat het een noodzakelijkheid is om naar de buitenwereld te kunnen communiceren wie 
ze zijn, in HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, 
New York – Londen, 1984, p.98.
124 De MicroRayons, de socialistische hoogbouwexperimenten in de Sovjet, kregen vooral een boost in de jaren vijftig, 
als bouwcampagne en als deel van het stedelijk planconcept voor de nieuwe Republiek van president Khrushchev, in 
UYTTENHoVE, P., Bijzonder Vraagstuk: Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw: Grote Wooneenheden – Mass Housing 
Units – Grands Ensembles, college 2012, Ugent.

Fig 27. 
Hardware van de 
Industrial Strategy 
(Eigen Figuur)
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Fig 28. 
L’Unité d’Habitation in 

Marseille 
(historiadelartecbe.

blogspot.com)

Fig 29. 
kleine keuken in L’Unité 
d’Habition in Marseille 

(Jenkins,.1993)

Fig 30. 
plannen van twee 

appartementen in L’Unité 
d’Habition in Marseille 

(Jenkins, 1993)
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te plaatsen. Hij ontwierp het complex als een verticale Tuinstad; zijn concept was de 

individuele woonunits samen te voegen in zijn Machine à Habiter maar de relatie met de 

natuur te behouden. De dubbelhoge leefruimtes versterkten deze relatie en nodigden de 

bewoners uit om de kijken naar de omgeving. De driehonderdzevendertig appartementen 

bestonden in drieëntwintig varianten, zodat zowel families met acht kinderen als 

alleenstaanden het collectieve hoogbouwprojecten konden betrekken. De kleine keuken 

was geïntegreerd in de leefruimte, maar bleef  op plan toch nog het symbolische hart van het 

gezinsleven. In de lijn van de tuinstadgedachte, moest de community volgens Le Corbusier 

ook zelfondersteunend zijn. Er werden daarom collectieve diensten geïntegreerd in de 

hoogbouw. Op de hoogste verdiepingen lagen langs de interne straten een hotel met 

restaurant en bar, winkels, een wasserette, een bakker, een beenhouwerij, haarsalon, sauna 

en vele andere faciliteiten. Op het dak van de hoogbouw, waarmee Le Corbusier met zijn 

ontwerp naar een schip verwees, werden nog andere voorzieningen opgenomen. Naast 

een zwembad, een loopbaan en een gymnasium bevond zich er ook kinderopvang. Deze 

aanpak van Le Corbusier voor zijn hoogbouwprogramma’s leidde tot zeer invloedrijke 

modellen voor architectuur geïntegreerd in hoogbouw.125

 II. soFtware 

Net zoals in de vrijstaande eengezinswoning, vallen de architecturale grenzen van het 

hoogbouwappartement gelijk met de vastgelegde grenzen voor de activiteiten van 

het familieleven. Elke huiselijke activiteit gebeurt ook hier binnen de grenzen van het 

kerngezin en de architecturale omkadering van het stedelijke hoogbouwappartement. 

Deze woontypologie incorporeert standaard geen private buitenruimte, maar er is wel 

collectief  groen aanwezig voor alle bewoners. Sommige hoogbouwprojecten incorporeren 

ook collectieve ondersteunende functies.

125 JENKINS, D., Unité d’habitation : Marseilles 1945-1952, Phaidon, Londen, 1993, p.4-10.

Fig 31. 
Software van de 
Industrial Strategy 
(Eigen Figuur)
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3.4. De toekomst van Haven Strategy en Industrial Strategy
In de USA en in Europa zag men hoe deze twee strategieën vaak terugkwamen in de 

twintigste eeuwse wooncultuur en hoe ze evolueerden naar standaardmodellen voor 

het familieleven. Het is duidelijk dat Hayden zichzelf  vragen stelt bij deze twee goed 

ingeburgerde woonmodellen, en daarin kan ik haar volgen. Reeds jaren wordt de typologie 

van de vrijstaande suburbane woning onveranderd gekopieerd en tijdens de rehabilitaties 

van de grote wooneenheden in binnen- en buitenland leiden de vaak beperkte afmetingen 

van de wooncellen – waaronder specifiek de keuken – tot een ontwerpvraagstuk dat 

doorgaans moeilijk op te lossen is. Dit gezegd zijnde, kan hierbij de vraag gesteld worden 

of  deze twee aangehaalde woontypologieën nog een valabel antwoord bieden op de 

leefomstandigheden en woonwensen van vandaag.

Deze vraag is dubbel, vermits moderne familiepatronen nu eenmaal te complex zijn 

voor elke karikatuur. Enerzijds kunnen we zeggen dat een woning noch een Heilige Hut, 

noch Een Machine Om In Te Leven is, maar dat het beide populaire alternatieven zijn die 

kunnen voldoen aan de woonwensen van een individu. Sommigen kunnen zich namelijk 

beter vinden in de elegantie van hoge woningbouw, terwijl anderen de variëteit van de 

eengezinswoningen in de buitenwijken verkiezen.126 Anderzijds kan ook opgemerkt 

worden dat geen van deze gekende woonmodellen in de twintigste eeuw een perspectief  

opent op een allesomvattend woonprogramma. Conceptuele studies proberen antwoorden 

te verzinnen op deze kritiek, maar vaak worden de beide woontypologieën vrij drastisch 

bij elkaar gesmakt. Dit is zo ook het geval bij James Wines’ voorstel voor The Highrise of  

Homes. Zijn experimenteel voorstel bestaat uit een hoogbouw van een tiental verdiepingen 

waar per verdieping de alleenstaande woningen worden geclusterd in een gemeenschap. 

Het concept is een kritiek op de homogene en afstandelijke hoogbouw van de twintigste 

eeuw.127

Buiten enkele conceptuele studies, waar de Highrise of  Homes een voorbeeld van is, 

werd er volgens Hayden nooit voldoende moeite gedaan om gemengde strategieën te 

onderzoeken tussen de Supercongestion van de Industrial Strategy en de Isolation van de Haven 

Strategy. Wanneer de twee aangehaalde strategieën geen bevredigend antwoord bieden, kan 

de Neighborhood Strategy volgens haar naar voor geschoven worden als derde alternatief  – 

maar zeker niet als oplossing.

 “If  the tracts of  suburbia fail to offer solutions, perhaps the history of  the neighborhood strategy and 

its aesthetic offers some clues.” 128

126 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.117.
127 Internet: siteenvirodesign.com/exhibitions/hoh/hoh04.htm., geraadpleegd op 27 april 2013.
128 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.125.
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Fig 32. 
The Highrise of Homes 
(www.behance.net)

Fig 33. 
The Highrise of Homes 
(mantle.is)
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3.5. Neighborhood Strategy en de gemeenschappelijkheid
 van het netwerk.
Ergens naast de vorige twee strategieën, ligt volgens Hayden de eerder feministisch 

geïnspireerde Neighborhood Strategy die op een totaal andere lijn zit dan de vorige twee 

strategieën. Melusina Fay Peirce, een vrouw met een sterke en controversiële visie, wilde 

het huiselijk werk samenbrengen onder de controle van vrouwen. Zij argumenteerde 

dat vrouwen betaald moesten worden voor het werk dat ze eigenlijk al deden. Haar 

voorstel was een coöperatief  netwerk uit te bouwen waarin de vrouwen nog steeds het 

huishoudwerk zouden doen, maar dan in een technologisch goed uitgeruste werkplaats.

Peirce stelde als ruimtelijk model een woonwijk voor met een gemeenschappelijke 

werkplaats. Tussen een serie van open erven zouden alleenstaande woonhuizen liggen die 

samen met de gemeenschappelijke werkplaats een buurtgemeenschap zouden vormen.129 

De huisvrouwen zouden volgens haar dan een verenigd front kunnen vormen door samen 

huishoudelijke taken uit te voeren – zoals wassen en koken – in ruil voor geld. Door het 

centraliseren zou zich bovendien ook de mogelijkheid aanbieden om te specialiseren in 

hun vaardigheden zodoende de werkuren drastisch te verkorten.

De concepten van Peirce haar Neighborhood Planning hadden een aanzienlijke invloed 

op vele planners en architecten over de hele wereld. Onder andere Ebenezer Howard 

vertaalde de ideeën van de Material Feminists naar zijn eigen Garden City Movement, waar 

hij een lokale samenleving wilde laten ontwikkelen met een intensieve participatie van de 

bevolking. Andere modellen die Hayden bij de Neighborhood Strategy vermeldt, zijn onder 

meer het dorp en de kloostergang. 130

Dit laatste lijkt een tegenstrijdigheid binnen de definitie van deze strategie. Hayden stelt dat 

de Neighborhood Strategy en een gedeeld gemeenschapsleven twee volledig andere begrippen 

zijn die niet door elkaar gebruikt mogen worden, maar toch wordt er binnen deze strategie 

teruggegrepen naar zowel de kloostergang als de dorpsgemeenschap. Het wonen in een 

dorp verschilt fundamenteel van dat in een klooster; waar het dorp en de woonerven 

meer een buurtgemeenschap kunnen vormen, maakt de typologie van het klooster toch 

duidelijk de brug met het concept van een gedeeld gemeenschapsleven. Bovendien hangt 

veel af  van het leefpatroon door de bewoners (Software), wat het extra moeilijk maakt een 

zuivere aflijning te maken. Hayden haalt het Moederhuis van Aldo Van Eyck aan als een 

voorbeeld van Courtyard Housing dat past binnen deze Neighborhood Strategy. Tegenover dit 

project zet ze het voorbeeld van de Kibboets in Israel dat een voorbeeld is van een gedeeld 

gemeenschapsleven. Wanneer echter zuiver de typologie (Hardware) wordt bekeken en het 

gebruik even terzijde wordt geplaatst, zijn het in beide gevallen alleenstaande units die 

129 HAYDEN, D., Redesigning the American dream, the future of housing, work, and family life, WW Norton & Company, New 
York – Londen, 1984, p.68-74.
130 Ibid., p.125.
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deel uitmaken van een groter geheel. Binnen deze strategie lijkt het dus iets moeilijker om 

een alternatief  leefpatroon (Software) te vertalen naar een specifiek nederzettingspatroon 

(Hardware).

De moeilijkheid in het afbakenen van deze strategie, ligt naar mijn mening in het 

ontbreken van een duidelijk afgelijnde architecturale omkadering, die bij de andere 

twee strategieën wel aanwezig is in de vorm van de suburbane gezinswoning en het 

stedelijke hoogbouwappartement. In tegenstelling tot de andere twee strategieën denkt 

de Neighborhood Strategy minder na over één typologie, maar over de reorganisatie van 

thuis op een groter ruimtelijk niveau. Bovendien draaien de eerste twee strategieën rond 

de organisatie van het wonen van één kerngezin binnen de vooropgestelde architecturale 

grenzen, waar in de derde strategie vanaf  gestapt wordt. De architecturale grenzen worden 

opengetrokken en er wordt gezocht naar een alternatieve manier van wonen die zich 

meer gemeenschappelijk ontwikkelt, over de grenzen van het kerngezin. Hayden verwijst 

als voorbeeld naar de vele kloostergemeenschappen waar leven in gemeenschap reeds 

eeuwen ingeburgerd is. Daarbij draait het volgens haar niet zozeer om de som en vorm 

of  kenmerken van de afzonderlijk delen, maar gaat het vooral om de schakeling ervan, 

zodat een samenhangend geheel kan bekomen worden. Anders geformuleerd: hoe de 

architecturale omkadering invloed kan hebben op de uitdrukking van een gemeenschap.

Wat voor mij duidelijk is, is dat Cohousing ergens binnen deze derde strategie past, maar 

dat een verdere gradatie zich binnen deze strategie opdringt. Deze opsplitsing zal hier 

gemaakt worden door enerzijds de Software van dichterbij te gaan bekijken. Vooral de 

gemeenschappelijkheid van het leefpatroon is hierbij van belang. Hoe gaan de inwoners om met 

de vooropgestelde architecturale omkadering? Vanzelfsprekend is daarbij de Hardware 

zeker niet te verwaarlozen. Deze harde grenzen zorgen ervoor dat de spanning tussen 

privacy en collectiviteit wordt aangepakt zodat de gemeenschap zich kan vormen. Het 

zwaartepunt van de privatieve en (semi-) publieke ruimtes, wordt binnen deze strategie 

op verschillende manieren toegepast en dit is zeker een relevant aspect wanneer er over 

Gemeenschappelijk Wonen gesproken wordt.



82

3.6. Typologie van het Gemeenschappelijk Wonen
Wat volgt is een bespreking van enkele projecten waar bewoners buiten de grenzen van het 

familieleven treden en in zekere mate van gemeenschappelijkheid samenleven. Ze passen 

stuk voor stuk binnen de Neighborhood Strategy, maar verschillen sterk in architecturaal 

voorkomen en in leefpatroon van de bewoners. Het is van belang deze projecten naast 

elkaar te plaatsen, zodat een beter beeld geschept kan worden van de verschillen binnen 

deze strategie. Daarbij wordt stilgestaan bij de grenzen die het publieke afscheiden van 

het collectieve en hoe de overgang van het collectieve naar het private wordt uitgedrukt. 

Bovendien is het ook nuttig om te begrijpen in welk opzicht deze woonstrategie verschilt 

van de andere twee strategieën en dus tot wat Cohousing zich verhoudt.

 I. autonome PriVé-woonsten met gemeensChaPPelijKe VoorZieningen

Een eerste, eerder privaat getint nederzettingspatroon, uit zich in de vorm van autonome 

privé-woonsten met een gemeenschappelijke buitenruimte en gemeenschappelijke 

voorzieningen. Bewoners die in gemeenschappen leven waar het zwaartepunt op de 

private leefruimtes ligt, genieten nog van een hoge graad van privacy. Elke woonunit staat 

huishoudelijk volledig op zichzelf, maar daarbovenop kan men steunen op bijkomende 

gedeelde faciliteiten waar de volledige gemeenschap gebruik kan van maken. Het collectief  

domein maakt de noodzakelijke overgang tussen publiek en privaat en speelt dus een 

grote rol binnen de organisatie van de gemeenschap. Binnen dit woonmodel wordt het 

collectieve vooral aangemoedigd en niet opgelegd.

Fig 34. 
Hardware van autonome 

privé-woonsten met 
gemeenschappelijke 

voorzieningen. 
(Eigen Figuur)
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Een bekend nederzettingspatroon die deze ideeën beter kadert is de typologie van het 

Begijnhof. Dit Stad in een Stad nederzettingspatroon werd vanaf  de 13e eeuw gesticht door 

vrijgezelle vrouwen die het liefst zouden samenwonen maar tegelijk hun onafhankelijkheid 

wilden behouden. Ze trokken zich terug uit de maatschappij, zonder zich daarbij af  te 

sluiten van de buitenwereld.131

Het Groot Begijnhof  van Leuven is een complex van woningen en werkplaatsen en het typeert 

zich als een Gemengd Type, die organisch gegroeid is en waar zowel straten als pleinen 

voorkomen. De zelfstandige parochie bevatte naast de private begijnenwoningen ook 

zijn eigen kerk, infirmerie en verschillende ateliers die een afzonderlijke wijk vormden, 

afgesloten met muren en poorten. Deze afsluiting had een dubbele symbolische ingreep: 

de muren beschermden de begijnen voor de verlokkingen van de wereld maar zorgde 

er tevens ook voor dat het begijnhof  een gemeenschap kon vormen die losstond van 

de maatschappij. In deze hoge blinde ommuring bevond zich één hoofdingang, die de 

symbolische overgang tussen de besloten gemeenschap en de buitenwereld vormde. 

De natuurlijke grenzen van de Dijle, vormden een iets minder harde overgang naar de 

omliggende omgeving, vermits ook handel gedreven werd met buitenstaanders en het 

hof  nog een zekere uitnodiging moest uitstralen. De pastorie bevond zich dan weer net 

buiten en grenzend aan die omwalling, vermits hij geen rechtstreeks deel uitmaakte van de 

gemeenschap. Na een afgesproken tijdstip ging de poort onverbiddelijk toe en mochten 

vreemdelingen zich niet meer in het hof  bevinden. 

131 Losjes gebaseerd op DE CANT, G., MAJÉRUS, P., VERoUGSTRAETE, C., Een wereld van onafhankelijke vrouwen van 
de 12de eeuw tot heden : de Vlaamse begijnhoven, Hervé van Caloen foundation, Riverside, 2003 ; VAN AERSCHoT, S., 
HEIRMAN, M., Vlaamse begijnhoven werelderfgoed, Davidsfonds, Leuven, 2002.

Fig 35. 
Plattegrond van het Groot 
Begijnhof Leuven 
(Eigen Figuur)
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Alle begijnenhuizen – bestaande uit een volledig onafhankelijke woning met ommuurde 

tuin – werden gebouwd langs smalle straatjes, min of  meer parallel en loodrecht op elkaar 

aangelegd. Elke begijn had hierin haar eigen huishouden en was verantwoordelijk voor 

haar persoonlijk onderhoud. Naast de individuele huisjes waren ook enkele conventen 

aanwezig, grotere huizen waar minder kapitaalkrachtige begijnen samenwoonden in een 

strenger regime. Het grootste convent in het Groot Begijnhof  van Leuven is het Huis van 

Chièvres, dat zich onderscheidde van de gewone begijnenwoningen door het voorkomen 

van een grotere en rijkere woning. Ook de ambtswoning van de Grootmeesteres of  

Grootjuffrouw, die aan het hoofd van het begijnhof  stond, was veel groter dan de andere 

woningen. Het was tevens de vergaderplaats voor de begijnenraad en bij uitzonderlijke 

gelegenheden kwam daar ook de hele gemeenschap samen. 

Verder mocht een kerk ook niet ontbreken, evenmin als een infirmerie waar zieke of  

bejaarde begijnen terecht konden. Deze gemeenschappelijke voorzieningen werden 

ingeplant op een strategische plek op het domein. De kerk van het Groot Begijnhof  van 

Leuven bevond zich op een plein aan de ingang van het hof. Hij werd altijd met veel 

zorg behandeld en nam een centrale plaats in, in het religieuze leven van de begijnen. 

Door hem aan de hoofdpoort te lokaliseren, kon de gemeenschap haar rijkdom aan 

vreemdelingen tonen bij het betreden van het hof. Bovendien werd van het plein gebruik 

gemaakt om goederen uit te wisselen met plaatselijke ambachtslieden zodat die niet het 

hele hof  moesten doorkruisen met hun waar. Ook de infirmerie bevond zich op een 

strategische plaats aan de omwalling, om ook niet-begijnen te kunnen verzorgen. Op deze 

manier zorgde de gemeenschap niet enkel voor elkaar maar ook voor de omwonenden in 

de buurt.

Fig 36. 
Het Convent van Chièvres 
(Van Aerschot & Heriman, 

2002)
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Ook de Familistère de Guise van sociaal-utopist, Jéan-Baptiste Godin past binnen deze stad-

in-stad typologie. Als volgeling van Fourier, creëerde Godin in 1895 een woonblok voor 

zijn arbeiders en hemzelf. Hij volgde grotendeels de ideeën van Fourier zijn Phalanstère,132 

waar arbeiders gezamenlijk zouden leven, werken en ontspannen, maar behield het gezin 

als hoeksteen voor het uitbouwen van deze utopie.133

De Familistère was een appartementsblok dat onderdak moest bieden aan de arbeiders 

van Godin zijn fabriek. Driehonderd appartementen en een reeks van diensten die 

uitzonderlijk waren voor die tijd, huisvestten alle werknemers zonder sociale hiërarchie en 

in hygiënische omstandigheden. De Familistère bestaat uit drie rechthoekige gebouwen die 

elk een eigen kleinere gemeenschap vormen. Ze worden aan elkaar gelinkt door passages 

met in het centrum van elk gebouw een groot binnenplein, overdekt met een glazen dak. 

De ideeën van een afwezigheid van sociale hiërarchie, kunnen teruggevonden worden in 

het voorkomen van de appartementen. Elk appartement is gelijk opgebouwd; twee kamers 

van ongeveer twintig vierkante meter met in het midden enkele opbergruimtes die in die 

tijd ook dienst konden doen als wasruimte. Godin had gepland dat de appartementen 

vergroot konden worden, al naargelang de noden van het gezin. Op elke verdieping was 

ook voorzien in stromend water, wat zeer revolutionair was in die tijd. De bijkomende 

toiletten maakte de Familistère meer comfortabel dan de gemiddelde bourgeoisiewoning 

van die tijd. Er werd ook ingezet op een vuilstortkoker, zodat de Familistère proper en 

hygiënisch zou blijven.

132 Fourier keerde zich af van de rationele ideeën over de industriële productiemaatschappij en vond dat de nieuwe 
samenleving meer moest berusten op de kennis van de menselijke verhoudingen. Hij zocht de verandering in wat hij 
de sociëtaire orde noemde; gezamenlijk werken, en rekening houden met ieders smaak, voorkeur en hartstocht. Het 
gezamenlijk bewonen van werknemerspaleizen à la Versailles, Phalanstères genoemd naar zijn ideale gemeenschap de 
Phalanx, zag hij als het aangewezen middel om dit te bereiken, in ADDA, C., Le Familistere, Une cité radieuse au XIXème 
siècle, 8 april 2011. (Internet: www.youtube.com/watch?v=oIUzT0jzT5g)
133 Losjes gebaseerd op BRAUMAN, A., LoUIS, M., DELABRE, G., Jean-Baptiste André Godin 1817-1888, AAM, Brussel, 
1980 ; ADDA, C., Le Familistere, ‘Une cité radieuse au XIXème siècle’, 8 april 2011. (Internet: www.youtube.com/
watch?v=oIUzT0jzT5g)

Fig 37. 
De Familistère de Guise 
(Brauman, Louis & 
Delabre, 1980)
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Godin plaatste de verticale circulatie in de vier hoeken van elk gemeenschapsgebouw. Op 

die manier kreeg het binnenplein maximale lichtinval en ruimte. De horizontale circulatie 

werd georganiseerd door galerijen die uitkeken op het binnenplein. Deze interne straten 

boden toegang tot de appartementen maar spoorden ook toevallige ontmoetingen tussen 

de bewoners aan. Bovendien zorgden ze voor enige sociale controle; het gedrag van de 

mensen van de Familistère werd bepaald door het alziend oog van de buren. Wanneer er 

festiviteiten plaatsvonden, veranderden deze straten in balkons, van waaruit de bewoners 

het spektakel konden gadeslaan. Het centraal binnenplein functioneerde hierdoor als 

dorpsplein, een plaats waar iedereen samenkwam. Oorspronkelijk zaten hier ook winkels 

op, wat de werking ervan versterkte. Hoewel deze typologie soms vergeleken wordt 

met een gevangenis, vormden de ideeën van de Familistère wel het uitgangspunt voor Le 

Corbusier zijn Unité D’Habitation.

Godin investeerde echter ook nog op hoger niveau in zijn gemeenschap. Naast de 

collectieve Familistère die de arbeiders huisvestte, werd daarbuiten nog voorzien in extra 

faciliteiten. Aan de achterzijde van het centraal woonblok werd een kindercrèche voorzien 

die rechtstreeks bereikt kon worden vanuit dit woonblok. Tegenover de Familistère, aan de 

overkant van een publiek plein, lag een theater aan beide zijden geflankeerd door scholen 

voor de kinderen van de inwonende arbeiders. Deze gebouwen vormden het kloppend 

hart van de gemeenschap; Godin gaf  elke zondag preken aan de volwassenen in het 

theater, terwijl de kinderen tijdens de weekdagen in de naastliggende scholen onderricht 

werden. Educatie was voor Godin namelijk zeer belangrijk en verving het geloof  en 

de kerk in de ideeën van Fourier. Daarnaast werd ook nog geïnvesteerd in winkels, een 

boerderij met bijhorende stallen en een wasserij met verwarmd zwembad.

Fig 38. 
Zicht op een overdekte 

binnenkoer van de 
Familistère de Guise 

(Brauman, Louis & 
Delabre, 1980)
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*****

Beide stad-in-stad-typologieën bestaan uit autonome privé-woonsten met een 

gemeenschappelijke buitenruimte en gemeenschappelijke voorzieningen, maar toch is de 

architecturale invulling hier geheel anders. Waar het Groot Begijnhof  van Leuven ommuurd 

is met een metershoge omwalling, loopt bij het Familistère de Guise een publieke weg dwars 

door de site. Het Familistère sluit zich daardoor niet af  van de buitenwereld en nodigt de 

inwoners van Guise uit de site te betreden. De groepering van de privé-woonsten gebeurt 

ook op een geheel andere manier. Bij het Groot Begijnhof  maken de voetgangersstraten 

deel uit van de publieke sfeer wanneer de poort tot het domein geopend is. Bij het 

Familistère bevind je je reeds in de collectieve gemeenschapssfeer wanneer je de galerijen 

of  het binnenplein betreedt. De collectieve voorzieningen nemen in beide projecten wel 

een prominente plaats in, zodat de gemeenschap zich kan vertegenwoordigen naar de 

omgeving toe. Zo liggen de kerk en de infirmerie in het Groot Begijnhof tegen de omwalling 

en bevinden het theater met de scholen en de winkels en wasplaats zich aan de publieke 

weg die de site doorkruist.

 

Fig 39. 
Langse doorsnede van 
een gemeenschap in de 
Familistère de Guise 
(Brauman, Louis & 
Delabre, 1980)
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 II. (PriVé)Kamers in een gemeensChaPPelijKe woonst

Naast het eerder privatief  getint nederzettingspatroon, kan Gemeenschappelijk Wonen 

ook georganiseerd worden door (privé)kamers in een gemeenschappelijke woonst. 

Wat hier opmerkelijk is, is dat de bewoners vaak individuen zijn. Bewoners die in dergelijke 

leefvorm wonen, stellen de gemeenschap voorop ten koste van hun eigen privacy. In 

tegenstelling tot de eerder besproken meer privatieve voorbeelden, worden vele – om 

maar niet te zeggen alle – huishoudelijke voorzieningen gedeeld met andere bewoners. 

Het collectieve wordt hier niet aangemoedigd, maar vooral opgelegd.

Voor zijn ontwerp voor het klooster Sainte-Marie de La Tourette uit 1960, werd Le Corbusier 

geïnspireerd door het Kartuizersklooster van Galluzo in Ema. Hij was vooral onder de indruk 

van de harmonie tussen het individuele en het gemeenschappelijk leven en de manier 

waarop deze twee verschillende leefpatronen architecturaal aan elkaar gelinkt werden.134

Het U-vormig hoofdgebouw van La Tourette ontwikkelt zich – net zoals de oudste 

kloostertypologieën – rond een groot binnenhof, waarvan de noordzijde afgesloten wordt 

door een op zichzelf  staande massieve kerk. Voor men het gebouw kan betreden, moet 

men eerst deze blinde kerkmuur passeren. Wanneer die eenmaal achter zich gelaten wordt, 

kan een uitnodigend en bescheiden klooster waargenomen worden. De hoofdingang 

vormt de formele grens tussen de religieuze en de seculiere wereld en werd daarbij gezien 

als een barrière. Op dat punt bevinden zich daarom de ronde zitkamers waar de bezoekers 

konden spreken met de broeders. Zij kwamen niet verder in de gemeenschap dan de 

lekenkamer iets verder in de gang. De verdieping waar de (hoofd)ingang zich bevindt, 

telde vooral veel studie- en leesruimtes waar de monniken zich konden verdiepen in de 

literatuur. 

134 Losjes gebaseerd op DE SoETEN, H., EDELKooRT, T., La Tourette + Le Corbusier, the architecture of the monastery and 
the architect’s attitude, Delft University Press, Delft, 1989 ; HENZE, A., MooSBRUGGER, B., La Tourette : the Le Corbusier 
monastery, Humphries, Londen, 1966

Fig 40. 
Hardware van kamers in 

een gemeenschappelijke 
woonst 

(Eigen Figuur)
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De benedenverdieping was op gemeenschapsvlak de belangrijkste zone. De kerk en de 

eetzaal, vormden het kloppend hard van het religieus gedeeld leven en kregen daarom een 

prominente plaats toegewezen. De eetzaal was de meest gemeenschappelijke ruimte, waar 

alle monniken dagelijks hun maaltijden deelden. De ruimte kijkt door de verdiepingshoge 

ramen rechtstreeks uit op het binnenplein en de omliggende omgeving en opent zich 

daardoor zowel naar binnen als naar buiten. De kerk bestaat uit twee delen en was het 

centrum van het spiritueel leven. De Lage Kerk werd gebruikt om individueel te bidden, 

de Hoge Kerk werd ingezet voor de gemeenschappelijke misvieringen en koordiensten. 

De buitenwereld wordt volledig buitengesloten vermits er in de kerk geen enkel raam 

aanwezig is dat een uitzicht over de vallei of  het binnenplein biedt. Licht treedt binnen door 

verticale stroken in de muren en door dakramen. Deze twee belangrijke functies worden 

verbonden door een kloostergang op datzelfde verdiep, die ook een atrium bevat. In dat 

opzicht had de kloostergang een zeer belangrijke functie te volbrengen: het organiseren 

van het religieus gemeenschapsleven. In tegenstelling tot de oude kloostergangen, is dit 

een binnenruimte, maar die ook uitkijkt op het binnenplein.

Fig 41. 
Het klooster van La 
Tourette 
(Henze & Moosbrugger, 
1966)
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De monniken beleefden echter geen exclusief  gemeenschappelijk leven. Ze moesten 

ook enkele uren per dag in afzondering doorbrengen om te mediteren en te studeren. 

Daarvoor kreeg elke monnik een cel toegewezen; een ruimte voor het individueel leven. 

Deze cellen bevinden zich op de bovenste twee verdiepingen van het klooster. Ze vertalen 

zich in de overwegend gesloten gevel als uitspringende rechthoekige openingen. Het beeld 

van de individualiteit op de bovenste verdiepingen en de collectiviteit op de onderste, was 

van grote waarde voor Le Corbusier, en vertaalt zich daardoor zeer sterk in zowel de 

buiten- als de binnengevels. Elke monnik had een identieke unit met een eigen private 

buitenruimte over de hele breedte van de cel. Elke cel bevatte een bed, kast, bureau en 

wastafel.

Fig 42. 
De monnikencellen 

leesbaar in de gevel 
van het klooster van La 

Tourette 
(Henze & Moosbrugger, 

1966)

Fig 43. 
Schets en grondplan van 

een monnikencel in het 
klooster van La Tourette 
(De Soeten & Edelkoort, 

1989)
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Waar er in het klooster La Tourette nog plaats gelaten werd voor een individueel leven 

van elke monnik, is dit niet in elke kloostertypologie het geval. De Cisterciënzerabdij Le 

Thoronet uit 1146 ontwikkelde zich volledig rond een gedeeld gemeenschapsleven.135

De monniken van de abdij Le Thoronet zonderden zich volledig af  van de omgeving en 

vormden een op zichzelf  staande samenleving. Enig contact met de leken werd geschuwd 

zodat het gemeenschapsleven zich ten volle kon ontwikkelen. Dat vertaalt zich ook in de 

architectuur van de abdij. De abdij was vroeger volledig ommuurd, met één hoofdpoort en 

de gemeenschap ontwikkelde zich vooral rond een vierkante kloostergang met binnentuin, 

waar alle belangrijke gemeenschapsfuncties te vinden waren. Rond deze kloostergang lag 

onder andere de kerk en de slaapzaal van de monniken. Verder op het domein waren ook 

nog enkele schuren en een poortgebouw aanwezig. 

De belangrijkste gemeenschappelijke voorziening voor de gemeenschap was de kerk. De 

broeders ontwikkelden een zeer religieus leven, dat zich in grote mate in de kerk afspeelde. 

Deze was enkel toegankelijk voor de monniken, en heeft naar de buiten toe daarom 

enkel een klein deurtje. Behalve naast de kerk, lagen er nog andere gemeenschappelijke 

voorzieningen aan de kloostergang. Alle broeders sliepen samen in een slaapzaal boven 

de wijnkelder. Er waren geen individuele kamers aanwezig waar de monniken zich alleen 

in konden terugtrekken, waardoor het private volledig wegviel. Aan de kloostergang was 

ook de Kapittelzaal terug te vinden waar alle monniken ‘s morgens samenkwamen om te 

lezen uit de Heilige Boeken. Deze zaal werd ook gebruikt om het gemeenschapsleven te 

bespreken. Ook de eetzaal waar de monniken samen hun maaltijden nuttigden, bevond 

zich rond deze gang.

135 Losjes gebaseerd op ALVARo, S., MACHABERT, D., Siza au Thoronet: le parcours et l’oeuvre, Paranthèses, Marseille, 2007.

Fig 44. 
Siteschets van de ruïnes 
van het klooster van Le 
Thoronet. 
(Alvaro & Machabert, 
2007)
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Naast de kerk met kloostergang en slaapzaal, waren ook nog velden aanwezig waar de 

monniken olijven en druiven kweekten om te verwerken tot olie en wijn. Deze bevonden 

zich ook binnen de omwalling van de site, zodat de monniken zeker geen contact zouden 

kunnen hebben met leken.

*****

Beide kloostertypologieën bestaan uit verschillende ruimtes in een gemeenschappelijke 

woonst, maar daar wordt op een geheel andere manier mee omgegaan. In het klooster 

La Tourette leven de monniken in een gemeenschap maar kunnen ze terugvallen op hun 

eigen private cel. In de abdij van Le Thoronet daarentegen, verdwijnt het private ten koste 

van de gemeenschap. De broeders leefden er dag en nacht in elkaars aanwezigheid en alles 

in de gemeenschap wordt gedeeld. In La Tourette opende de gemeenschap zich naar zijn 

omgeving en leken, terwijl in Le Thoronet gekozen werd voor een volledige afzondering.

 III. soFtware

De aangehaalde voorbeelden, tonen aan dat de architectuur niet allesbepalend is voor 

de manier waarop er in gemeenschap geleefd wordt. Het heeft er wel een grote invloed 

op, maar het is uiteindelijk de gemeenschap zelf  die kiest hoe ze omgaan met die 

architecturale grenzen. Zo hebben zowel het Groot Begijnhof  van Leuven als de abdij van Le 

Thoronet een omwalling, waarbinnen de gemeenschap zich kan ontwikkelen. In het Groot 

Begijnhof worden niet-bewoners toegestaan binnen deze grenzen, terwijl in Le Thoronet 

enkel de monniken het ommuurde terrein betreden. Naast de Hardware of  architecturale 

grenzen is dus ook de Software of  het leefpatroon van de bewoners uitermate belangrijk bij 

Gemeenschappelijk Wonen. Waar in private woongelegenheden het leefpatroon binnen 

de architecturale grenzen valt, is het bij Gemeenschappelijk Wonen vooral dat leefpatroon 

die het zijn vorm geeft.

In wat nu volgt wordt even afstand gedaan van de architecturale omkadering, en wordt 

ingezoomd op de manier waarop de Software zich ontwikkelt binnen de verschillende 

vormen van Gemeenschappelijk Wonen. Zo kan binnen de eerder besproken Hardware 

een verdere opsplitsing gemaakt worden die de verschillen in gemeenschappelijkheid van het 

leefpatroon weergeeft. Dit onderscheidt op zijn beurt de gemeenschappelijke woonmodellen 

die vandaag (in Vlaanderen) gedefinieerd worden.136

Een eerste onderscheid kan gemaakt worden binnen de Hardware van de autonome 

privé-woonsten met gemeenschappelijke buitenruimte en voorzieningen. Er wordt 

over Centraal Wonen gesproken wanneer iedere woonst huishoudelijk volledig autonoom 

is en alle huishoudelijke taken zich binnen de architecturale grenzen van de alleenstaande 

136 losjes gebaseerd op JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar 
gaan we?, niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010.
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woning bevinden. Daarbij wordt op gemeenschapsniveau voorzien in gemeenschappelijke 

buitenruimtes en collectieve voorzieningen. Meestal gaat het hier over eerder ondergeschikte 

functies zoals een wasplaats of  een afvalplaats en soms een ontspanningsruimte. De 

gemeenschappelijkheid beperkt zich hier tot spontane ontmoetingen in de daarvoor 

voorziene collectieve ruimtes, waardoor het sociaal engagement relatief  klein is. Het 

dagelijkse leven van elk gezin bevindt zich dus met andere woorden nog in grote mate 

binnen de architecturale grenzen van de private woning.

Wanneer de mate van gemeenschappelijkheid stijgt, kunnen we spreken van Cohousing. 

Ook hier kan elke bewoner terugvallen op zijn eigen autonome woonunit die volledig is 

uitgebouwd zoals een standaard eengezinswoning. Daarnaast zijn de gemeenschappelijke 

ruimtes en voorzieningen iets uitgebreider. Naast de functies die een Centraal Wonen 

project aanbiedt, komen in het gemeenschapshuis nog enkele functies bij, zoals een 

eetfaciliteit, waar meerdere keren per week samen gegeten kan worden. Naast de 

spontane ontmoetingen, wordt de gemeenschappelijkheid dus bevorderd door een actieve 

participatie van de bewoners.

Fig 45. 
Software in Centraal 
Wonen 
(Eigen Figuur)
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Ook binnen de Hardware van (privé)kamers in een gemeenschappelijke woonst kan 

een onderscheid gemaakt worden naargelang leefpatroon. In een Woongroep deelt een 

individu een woning met anderen. Meestal is de enige private ruimte een eigen slaapkamer 

waar ook eventueel ontspannen kan worden. Alle andere huishoudelijke ruimtes worden 

gedeeld met de rest van de bewoners. Het is binnen deze woonvorm bijna uitgesloten dat 

je niet deelneemt aan het gemeenschapsleven, vermits de architecturale omkadering dit 

oplegt. 

Fig 46. 
Software in Cohousing 

(Eigen Figuur)

Fig 47. 
Software in een 

Woongroep 
(Eigen Figuur)
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De Leefgemeenschap tenslotte, gaat nog een stapje verder dan de Woongroep. Alle private 

grenzen binnen deze woonvorm vervallen, waardoor alles in gemeenschap wordt gedaan. 

Bewoners slapen samen, er wordt gekookt voor de hele groep en ook de sanitaire 

voorzieningen zijn gemeenschappelijk. Het private leefpatroon is hier dus volledig 

weggevallen, waardoor meestal (on)terecht verwezen wordt naar de commune beweging 

van de jaren zestig. Het is namelijk zo dat er meestal een zekere ideologische factor 

aanwezig is die de bewoners met elkaar verbindt, zoals bijvoorbeeld een religie.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat deze verschillende vormen van Gemeenschappelijk 

Wonen ook door elkaar gebruikt kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

binnen een Cohousing-project of  Centraal Wonen project de bewoners van één woning 

volgens het leefpatroon van een Leefgemeenschap of  Woongroep leven, net zoals dat het 

geval is in de conventen binnen het Begijnhof  in Leuven. Anderzijds is het ook mogelijk 

dat binnen een Woongroep één kamer niet wordt betrokken door een individu maar door 

een gezin, wat dan een Leefgemeenschap is binnen een Woongroep.

Fig 48. 
Software in een 
Leefgemeenschap 
(Eigen Figuur)
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3.7. Conclusie
Beecher, Bebel en Peirce, stampten elk een eigen conceptuele woonstrategie uit de grond. 

Waar bij de Haven Strategy en Industrial Strategy een duidelijk afgelijnd woonmodel naar 

voor werd geschoven, was dat bij de Neighborhood Strategy iets moelijker. De laatste strategie 

bevond zich op een volledig ander niveau dan de private woonmodellen in de eerste twee 

strategieën. Zoals duidelijk werd, is Gemeenschappelijk Wonen moeilijk te vatten in een 

eenduidige architecturale omkadering.

Gemeenschappelijk Wonen, is zoals aangetoond een breed begrip. Aan de ene kant van 

het spectrum heb je het Centraal Wonen, aan de andere kant de Leefgemeenschap. Bij 

Centraal Wonen is het gemeenschappelijk leven tot een minimum beperkt. De gedeelde 

functies zijn daar van ondergeschikt belang. Er is misschien een gemeenschappelijke 

ontspanningsruimte en enkele ondersteunende functies worden samen met de tuin gedeeld, 

maar daar houdt het meestal op. De Leefgemeenschap staat daar geheel tegenover en is 

vergelijkbaar met de commune van vroeger, waar alle ruimten gemeenschappelijk zijn en

 

PRIVAAT WONEN
Vrijstaande Suburbane

eengezinswoning
Collectieve Hoogbouw

appartement
hardware

soFtware



WONEN EN TYPOLOGIE 97

de privacy eerder beperkt is. Cohousing zit ertussenin. Iedereen woont in een autonome 

woning, maar daarnaast is er een gemeenschappelijk onderdeel met veel verschillende 

gedeelde ruimten. Daar is altijd een gemeenschappelijke keuken en eetruimte in voorzien. 

Er is dus de mogelijkheid om samen te eten, wat belangrijk is voor de cohesie van de 

groep. Binnen de Hardware van Gemeenschappelijk Wonen streeft Cohousing naar een 

goede balans tussen privacy en het gemeenschapsgevoel.

Waar bij de suburbane gezinswoning en het collectieve hoogbouwappartement het 

leefpatroon van het kerngezin binnen de architecturale omkadering blijft, wordt daar bij 

Gemeenschappelijk Wonen op een heel andere manier mee omgegaan. De mate waarin dit 

leefpatroon gemeenschappelijker wordt, definieert het soort van Gemeenschapswonen. 

Of  anders geformuleerd; waar de Hardware en de Software bij Privaat Wonen samenvallen, 

daar ontmoeten ze elkaar op een geheel andere manier bij Gemeenschappelijk 

Wonen. De samenvattende tabel vat deze bemerking nog eens overzichtelijk samen. 

GEMEENSCHAPPELIJK WONEN
naar graad van gemeenschappelijkheid

hardware

WOONGEMEENSCHAP
Autonome privé-woonsten met

gemeenschappelijke voorzieningen

HUISDELEN
Privé-kamers in een

gemeenschappelijke woonst

soFtware
Centraal Wonen Cohousing Woongroep Leefgemeenschap
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§4 naar een nieuwe woonTrend

4.1. Omgaan met het verleden
Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de manier waarop het woonbeleid en de 

wooncultuur van Vlaanderen zich ontwikkeld heeft. Toch is het belangrijk dit verhaal mee 

te nemen in het Vlaamse Cohousing-vraagstuk, zodat een context kan worden geschetst 

en begrepen kan worden in welke omstandigheden het vraagstuk zich moet ontwikkelen. 

Hierbij werd enerzijds beroep gedaan op het driedelige onderzoek naar de wooncultuur, 

woonvoorlichting en woonvertogen, vanaf  het interbellum tot en met de jaren zeventig; 

aan de hand van Sofie De Ciagny, Fredie Floré en Els De Vos.1 Dit verhaal werd aangevuld 

met essays uit het boek Wonen in Welvaart.2 Wat volgt is een verkorte weergave van wat 

uitvoerig beschreven wordt in bovenvermelde werkstukken. Voor het volledige verhaal, 

verwijs ik graag door naar deze interessante boeken.

 I. woonbeleid in Vlaanderen: de ideologie Van de VerZuiling

Sinds het einde van de negentiende eeuw vormt de huisvestingsproblematiek een centraal 

thema in het Vlaamse (Belgische) woonbeleid. Midden jaren tachtig zat België reeds enkele 

jaren in een politiek dal, waardoor in 1886 hevige sociale onlusten uitbraken. Dit maakte 

de gezagsdragers ervan bewust dat ze moesten ingrijpen, waardoor een beleid uitgezet 

werd om het volkswonen te verbeteren. De woningwet van 1889 gaf  fiscale voordelen 

bij het kopen of  bouwen van een woning. De Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) 

reikte premies uit aan arbeiders die investeerden in een gezinswoning, waardoor private 

woningbouw werd aangemoedigd. Het geloof  in de private gezinswoning als sociale 

stabilisator was groot op het einde van de negentiende eeuw, waardoor dit huisvestingbeleid 

de grondvesten zou leggen voor het beleid dat België tot aan de Tweede Wereldoorlog 

zou volgen.3 De wet bereikte echter alleen de gegoede arbeiders- en bediendenklasse. 

Daarop richtte de regering in 1912 een commissie op om de huisvestingsproblematiek van 

de allerarmsten te bestuderen. De conclusie luidde dat een directe overheidsfinanciering 

van volkswoningbouw noodzakelijk was. Vele belangrijke architecten, die tijdens de 

wereldoorlog in het buitenland verbleven, geloofden dat deze volkswoningbouw volgens 

coöperatieve structuren en rationele principes moest gebeuren, een modernistische 

visie die ze meenamen uit de rest van Europa. De negentiende eeuwse burgerlijke en 

individualistische wooncultuur behoorde volgens hen definitief  tot het verleden.

1 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010 ; FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, 
Leuven, 2010 ; DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, 
Universitaire pers Leuven, Leuven, 2012.
2 Wonen in Welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006.
3 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010, p.25.
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De nostalgie naar het verwoeste patrimonium werd echter onderschat. Hun plannen 

hadden slechts succes in de sociale woningbouw waar de Nationale Maatschappij voor 

Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW) deze nieuwe experimenten realiseerde. 

De radicale nieuwe bouwmethode wekte tegenstand van de Katholieken en Liberalen, 

waardoor de budgetten van het NMGWW in 1922 drastisch werden teruggeschroefd. 

Het huisvestingsbeleid keerde daarmee terug naar zijn oorspronkelijk vaarwater, waar 

privaat eigendom en individuele woningbouwprojecten domineerden.4 In de jaren dertig, 

na het tweede en derde CIAM-congres, verlieten de modernisten de tuinwijkgedachte. 

Eerst werd de rationale minimumwoning, daarna het rationele minimumappartement, 

ingezet om zoveel mogelijk mensen van een degelijke woning te voorzien. Het idee was 

gestoeld op rationaliteit, het groeperen van functies in de woning en een doorgedreven 

doelmatigheid en standaardisatie van zowel het bouwproces als de inrichting. De beperkte 

maar doordachte woonoppervlakte zou een verhoging van het comfort genereren. De 

modernistische architecten richtten zich vooral op de sociale woningbouw om hun 

vooruitstrevende hoogbouwexperimenten in de praktijk te brengen. Binnen de NMGWW 

was er echter geen unanieme eensgezindheid over deze nieuwe wending en ontstonden 

twee strekkingen. Het gros van de modernisten leefde in een utopische droom dat 

iedereen in de toekomst in minimumappartementen zou gaan wonen, terwijl de meeste 

lokale huisvestingmaatschappijen voorstander waren van individuele gezinswoningen met 

relatief  traditionele indelingen. Deze discussie zou een van de belangrijkste debatten over 

wooncultuur tijdens het interbellum worden.5

Tijdens het interbellum was het wonen sterk in transformatie en werd het een belangrijke 

kwestie voor architecten, het sociale middenveld en politici. Met de politieke emancipatie 

van de massa tekende zich ook een verzuiling 6 af, die van groot belang is geweest voor 

het woonbeleid in Vlaanderen.7 Na de Eerste Wereldoorlog bereikte het socialisme een 

enorme opmars. De politieke macht van de socialistische partij nam enorm toe, waardoor 

de socialistische zuil zeer veel aandacht besteedde aan de verbetering van de huisvesting 

voor arbeidersgezinnen. Tijdens het interbellum geloofden de socialisten zeer sterk in 

de projecten van de modernistische architecten bij het NMGWW. Hoewel de socialisten 

de collectieve experimenten iets meer genegen waren dan de individuele bouwprojecten, 

benadrukten ze toch geen uitgesproken voorkeur te hebben. Ook de katholieke zuil liet zich 

in met het wonen. Vooral de achterban, namelijk de arbeidersbeweging KAV (Christelijke 

Arbeidersvrouwen) betrok zichzelf  sterk op de wooncultuur. De vormingspolitiek van deze 

arbeidersbeweging promootte vooral de Christelijke levenshouding en huisvesting maakt 

daar vanaf  het begin al integraal deel van uit.8

4 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010, p.26-28.
5 Ibid., p.29.
6 De zuilen ontstonden eind 19e eeuw als reactie op uiteenvallende moderniserende samenleving. Ze waren een manier om 
de maatschappij te organiseren in blokken volgens een levensbeschouwelijk criterium.
7 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010, p.15.
8 Ibid., p.30-33.
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Na de tweede wereldoorlog kende Vlaanderen een groot tekort aan woningen. In 

vergelijking met de andere buurlanden was er beduidend minder schade, toch werd de 

woningbouw sterk gestimuleerd om de economie op te krikken en zo de welvaartsstaat 

uit te bouwen.9 Op dat moment had België twee grote politiek partijen die elk een eigen 

mening hadden over het efficiënt oplossen van de woningnood. De Belgische Socialistische 

Partij (BSP) was voorstander van een gecentraliseerd woonbeleid in de stedelijk gebieden 

vermits daar de woningnood het grootst was. Sociale huurwoningen die bij voorkeur door de 

overheid of  sociale huisvestingsmaatschappijen gebouwd zouden worden, waren volgens 

de partij dé ideale oplossing voor de woningnood.10 Hiermee volgden ze het voorbeeld 

van vele andere Europese landen die voorzagen in goedkope, functionele en hygiënische 

woningen. België koos echter om zich toe te spitsen op eigendomsverwerving van nieuwe 

eengezinswoningen en het bevorderen van particulier initiatief  in de woningbouw. 

De grond was namelijk spotgoedkoop en veel mensen konden zich een eigen woning 

veroorloven.11 De nationale economie kon bovendien aangezwengeld worden door het 

bouwen van een eigen woning te stimuleren. Het grote aantal bouwplaatsen zou namelijk 

leiden tot een groeiende werkgelegenheid en een grotere koopkracht.12 De Christelijke 

Volkspartij (CVP), toen de grootste partij van België, was uitdrukkelijke voorstander van 

bouwen op het platteland en het aankopen van een eigen woning in plaats van te huren. 

Ze wilde meer macht aan de gemeentes en burgers toekennen via stimulering van de 

eigendomsverwerving.13

9 FLoRÉ, F., ‘Wonen in welvaart in Vlaanderen en Nederland, Ed Taverne in gesprek met Bruno De Meulder’, in Wonen in 
Welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.272-275.
10 THEUNIS, K. ‘De Wet De Taeye. De individuele woning als bouwsteen van de welvaartsstaat [1948]’, in Wonen in Welvaart, 
Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.67.
11 FLoRÉ, F., ‘Wonen in welvaart in Vlaanderen en Nederland, Ed Taverne in gesprek met Bruno De Meulder’, in Wonen in 
Welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.272-275
12 THEUNIS, K. ‘De Wet De Taeye. De individuele woning als bouwsteen van de welvaartsstaat [1948]’, in Wonen in Welvaart, 
Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.68.
13 DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2012, p.34.

Fig 49. 
CVP brochure uit 1946 
(Wonen in Welvaart, 
2006)
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Fig 50. 
Rijhuis voor een 

arbeidersgezin dat 
voldoet aan de 

regelgeving van de Wet 
De Taeye (De Vos, 2012)
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Het duurde echter tot 1948 voor de woningbouw in België zich goed en wel begon te 

ontwikkelen. Dit was het gevolg van het intreden van een nationaal huisvestingsbeleid, dat 

voornamelijk gebaseerd was op twee subsidiewetten.14 Om het eigendomsbezit bij brede 

lagen van de bevolking aan te moedigen, werd op voorstel van Alfred De Taeye van de 

CVP de Wet De Taeye (1948) geïntroduceerd. Die stimuleerde vooral de bouw van sociale 

eengezinswoningen door premies te verlenen aan gezinnen en het verstrekken van een 

staatswaarborg aan de hypothecaire leningsmaatschappijen.15 Woningen die in aanmerking 

wilden komen voor een premie, mochten slechts een maximaal vastgelegde bewoonbare 

oppervlakte hebben en minstens een vierde van de grond moest open blijven, waardoor 

appartementen niet in aanmerking kwamen.16 De wet bepaalde bovendien dat de staat 

grotendeels garant zou staan voor de hypothecaire leningen, toegekend door de ASLK 

of  de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (NMKL).17 Deze katholieke wet 

werd daardoor een enorme stimulans voor het privaat initiatief  in de woningbouw. Hij 

betekende veel voor het overwegend katholieke en landelijke Vlaanderen en werd boven 

de taalgrens een enorm succes.18

Een jaar later werd op voorstel van volksvertegenwoordiger en architect Fernand 

Brunfaut (BSP) ook de Wet Brunfaut (1949) goedgekeurd. Deze wet was naast de Wet 

De Taeye een tweede belangrijke schakel die toegevoegd werd aan het woonbeleid. 

Met deze wet werd een Nationaal Fonds voor de Huisvesting in het leven geroepen dat de 

nationale bouwmaatschappijen en de infrastructuurwerken bij de collectieve woningbouw 

financierde.19 Hiermee zou de staat een planmatig woon- en ruimtebeleid kunnen voeren, 

via de werking van het NMGWW. Hij was bedoeld om de eerder katholieke Wet De Taeye 

aan te vullen die vooral gericht was op kwantitatief  woningtekort en de ondersteuning 

van financieel beter gegoeden. De Wet Brunfaut was de sociale tegenhanger en richtte zich 

vooral op de laagste inkomenscategorieën, waarbij vooral nadruk gelegd werd op een 

inkomensgebonden huurbeleid.20

Een derde pijler in het huisvestingsbeleid kwam er met de Wet op Krotopruiming (1953) 

ook wel gekend als de Tweede Wet De Taeye. Samen met de twee andere wetten, vormde 

hij na de oorlog de basis van de algemene woningpolitiek. Deze streefde een drievoudig 

doel na; met de Wet De Taeye werd de particuliere bouw gestimuleerd; de Wet Brunfaut  

14 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.101
15 THEUNIS, K. ‘De Wet De Taeye. De individuele woning als bouwsteen van de welvaartsstaat [1948]’, in Wonen in Welvaart, 
Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.68.
16 DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2012, p.34.
17 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.101
18 AVERMAETE, T., VAN HERCK, K., ‘Wonen in welvaart in de jaren vijftig en zestig’, in Wonen in Welvaart, Woningbouw en 
wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.54.
19 AVERMAETE, T., VAN HERCK, K., ‘Wonen in welvaart in de jaren vijftig en zestig’, in Wonen in Welvaart, Woningbouw en 
wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.54.
20 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.102.
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werkte de bouw van huurwoningen in de hand en de Wet op Krotopruiming zorgde voor het 

opruimen van de naoorlogse krotten. Samen waren ze erop gericht om een maximum 

aantal gezinnen een geschikte en comfortabele woning te verschaffen die het gezinsleven 

zou bevorderen.21

In 1954 stabiliseerde de huisvestingswetgeving. Het was opvallend dat het vooral de 

machtigste partij, de CVP, was die de toon aangegeven had. De eerste Wet De Taeye 

had de woningbouwproductie op gang getrokken en zou de rest van het naoorlogse 

huisvestingsbeleid in België gaan sturen. De wet zorgde vooral in de tweede helft van de 

jaren zeventig voor een enorme bouw-boost, terwijl de BSP in veel mindere mate de sociale 

huisvesting kon aanmoedigen via de Wet Brunfaut.22 De ontwikkelingen in deze naoorlogse 

periode hebben de gebouwde omgeving in Vlaanderen ingrijpend veranderd. De wijken, 

huizen en interieurs uit de jaren vijftig en zestig bepalen nog steeds in belangrijke mate 

ons woonlandschap.23

 II. woonCultuur in het naoorlogse Vlaanderen: de rol Van het middenVeld

Het naoorlogse huisvestingsbeleid had, zoals daarnet even kort aangehaald, naast een 

sociaal doel ook een economische opzet; met de uitbouw van de welvaartsstaat werd de 

volkse woning een product om de economie aan te zwengelen. De Vlaming werd financieel 

sterker, wat een keerpunt was in de ontwikkeling van de welvaart. Het welvaartsideaal 

daarbij was de kleine villa in de landelijke omgeving. Het wonen kwam met het stijgend 

comfort en de introductie van de welvaart in het huis steeds meer in het centrum van 

het maatschappelijk debat te staan.24 Dit was een ontwikkeling die zich in veel Europese 

landen voordeed. Vlaanderen was hier wel bijzonder in vermits naast de overheid ook 

het verzuilde middenveld een grote rol speelde in de vorming van de wooncultuur. De 

belangrijkste woonvoorlichting kwam namelijk van de middenveldorganisaties, waardoor 

die een cruciaal aandeel hadden in de ontwikkeling van het wonen in Vlaanderen.25

Het middenveld groeide reeds in het interbellum uit tot een machtig maatschappelijk 

instrument. Door de organisatie van opvoedingsprogramma’s die de ideologieën van de 

bewegingen kaderden, waren ze goed vertegenwoordigd en konden ze terugvallen op 

een goed uitgebouwd netwerk van contacten met de overheid. De wooncultuur was een 

belangrijk aspect in deze opvoedingsprogramma’s, waardoor zowel de Christelijke als de 

Sociale bewegingen toen al naar de meest ideale wooncultuur zochten.26 De verschillende 

21 AVERMAETE, T., VAN HERCK, K., ‘Wonen in welvaart in de jaren vijftig en zestig’, in Wonen in Welvaart, Woningbouw en 
wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.55.
22 DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2012, p.34-36.
23 AVERMAETE, T., VAN HERCK, K., ‘Wonen in welvaart in de jaren vijftig en zestig’, in Wonen in Welvaart, Woningbouw en 
wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.57.
24 Ibid. p.55-56.
25 DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2012, p.23-25/
26 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010, p.26.
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arbeidersbewegingen profileerden zich toen reeds als woonopvoeder en hadden elk zeer 

uiteenlopende drijfveren. Daarmee opereerden ze zo goed als onafhankelijk van elkaar. 

Toch toonden hun vertogen enkele duidelijke raakpunten; ze waren er stuk voor stuk van 

overtuigd dat de woonproblemen zich hoofdzakelijk zouden oplossen via de huisvrouw. 

Via huishoudboeken, damesbladen en modelwoningen duidden de actoren van het 

middenveld haar aan als organisatrice van het huishouden en binnenhuisarchitecte van 

de woning.27

Rond die periode was vooral de Christelijke beweging, waar de Boerinnenbond en de KAV 

deel van uitmaakten, actief  in het veld. Ook de socialistische beweging was aanwezig 

met de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV), weliswaar in veel mindere mate. De 

woonvoorlichting van de SVV spitste zich vooral toe op de mentaliteitsopvoeding van de 

huisvrouw, terwijl de Christelijke bewegingen een veel uitgebreider voorlichtingsprogramma 

ontwikkelden. Deze volgden voornamelijk de visie van de CVP wat betrof  de discussies 

tussen de katholieke en socialistische regeringspartijen over het te volgen huisvestingsbeleid. 

Ze waren voorstander van privaat initiatief  en eigendomsverwerving ter stimulatie van 

de woningbouw en brachten deze visies via de ledenbladen naar hun leden. Bovendien 

informeerden ze hun leden ook over alles wat die woningbouw kon stimuleren, zoals 

bijvoorbeeld de bestaande premies.28

Vanaf  1949 was het vooral de KAV die een intens woon-educatief  programma 

ontwikkelde voor haar arbeidersvrouwen. Naast voordrachten over de wooncultuur, 

organiseerde de vormingsorganisatie samen met haar Waalse tegenhanger (KWB, Katholieke 

Werkliedersbonden) verschillende woontentoonstellingen. Deze vormden het belangrijkste 

onderdeel van de naoorlogse woon-educatieve campagne van de arbeidersbeweging 

KAV. Op deze tentoonstellingen werd vooral gepleit voor de eengezinswoning. Door 

middel van panelen die de slechte wooncondities in de stad bekritiseerden, raadden de 

organisatoren aan te investeren in een eengezinswoning en gaven ze financieel advies 

over de beschikbare premies. De KAV stelde ook een ideaal huis voor door middel van 

tekeningen en een maquette, namelijk de alleenstaande eengezinswoning met een ruime 

tuin.29

Ook de landelijke Belgische Boerinnenbond trachtte een actieve rol te spelen in de 

woonvoorlichting van haar leden. In vergelijking met de KAV besteedde zij meer 

aandacht aan de architectuur van de woning en in mindere mate aan het interieur. Ze 

investeerde vooral in het sterk bedreigde idee van het traditionele landelijk wonen en 

construeerde een modern beeld van deze traditionele wooncultuur met als doel de hele 

27 DE CAIGNY, S., Bouwen aan een nieuwe thuis : wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire pers 
Leuven, Leuven, 2010, p.44.
28 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.143-
144.
29 FLoRÉ, F., ‘Goed wonen in de jaren vijftig. De woonopvoeding van de Christelijke Arbeidersbeweging en de Belgische 
Boerinnenbond’, in Wonen in Welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 
2006, p.112.
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landelijke bevolking aan te spreken.30 Voor de wereldoorlog bestond die voorlichting 

vooral uit huishoudelijke lessenreeksen, voordrachten en artikels in het ledenblad. Na de 

oorlog, in 1953, introduceerde de beweging een nieuwe educatieve formule in de vorm 

van een modelwoning, die de ideale landelijke woning moest voorstellen.31 Het boekje 

waarin deze modelwoning beschreven stond, fungeerde samen met andere uitgaves van 

de Boerinnenbond daarna jarenlang als referentiewerk voor de woonvoorlichting van de 

beweging. Enkele jaren later werd ook het systeem van voorbeeldwoningen ingevoerd, 

een soort kijkwoningen avant-la-lettre.32 Tot begin jaren tachtig had de organisatie ook 

een dienst die adviseerde over alle aspecten van het wonen. Deze dienst Wonen gaf  

advies over huisvesting, wooninrichting en bouwpremies, organiseerde studiedagen en 

woningbezoeken waarbij mensen raad kregen over de verbouwing van hun woning. 

Daarnaast publiceerde het ledenblad ook elke maand een bijzondere voorbeeldwoning, 

die was gebouwd of  verbouwd volgens het advies van de Boerinnenbond. Bovendien bracht 

de organisatie als enige met zekere regelmaat woonboeken uit met voorbeelden van het 

goede landelijke wonen. Daar kwamen voornamelijk vrij grote woningen met garage en 

zadeldak in voor, hoewel die doorheen de jaren in zekere zin toch evolueerden.33

30 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.166-
179.
31 DE VoS, E., Hoe zouden we graag wonen? : woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig, Universitaire 
pers Leuven, Leuven, 2012, p.50.
32 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.173.
33 DE VoS, E., ‘Techniek in huis. De bevordering van huishoudelijk comfort door het middenveld in de gouden jaren zestig’, in 
Wonen in Welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, VAi uitgevers, Antwerpen, 2006, p.119-220.

Fig 51. 
Voorgevel van het Huis 

onzer Dromen, de ‘ideale 
landelijke’ modelwoning 

zoals voorgesteld door de 
Boerinnenbond 

(Wonen in Welvaart, 
2006)
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Tot in de jaren vijftig was het vooral de KAV die de meeste voorlichting gaf. Op het gebied 

van huisvesting en wooncultuur was de Boerinnenbond tijdens de jaren 1960-1970 de meest 

actieve speler. Hoewel de twee katholiek gestoelde bewegingen elk hun eigen profilering 

hadden, werden ze bij het vervagen van de grenzen tussen stad en platteland toch elkaars 

concurrenten. Waar in eerste instantie de KAV de arbeidersvrouwen inlichtte en de 

Boerinnenbond de plattelandsvrouwen, beschouwden ze daarna beide de arbeidersvrouwen 

die in een landelijke omgeving woonden als deel van hun doelpubliek.34

*****

Het woonideaal van de landelijke vrijstaande eengezinswoning, waar Vlamingen het meest 

naar verlangen, werd enerzijds sterk gestimuleerd door de Katholieke CVP. Het naoorlogs 

beleid is altijd de richting van particulier initiatief  en privaat eigendom blijven volgen door 

de Wet De Taeye; een poging om een woonplan of  een woonvisie op lange termijn uit te 

werken werd nooit ondernomen. Het gevoerde woonbeleid was eerder passief  en volgend 

dan proactief  en sturend. Eigendomsverwerving en privaat initiatief  werd gestimuleerd 

via fiscale voordelen, premies en subsidies. Ook de Katholieke middenveldorganisaties 

volgden deze visie bij het informeren van hun leden. Via artikels in ledenbladen, 

modelwoningen en woontentoonstellingen brachten zij dit verkavelingsmodel naar voor 

als de meest ideale woonoptie. Beide hebben ervoor gezorgd dat dit Vlaams woonideaal 

zelfs na vele tientallen jaren nog steeds overeind blijft.

34 FLoRÉ, F., Lessen in goed wonen, woonvoorlichting in België 1945-1958, Universitaire pers Leuven, Leuven, 2010, p.175.

Fig 52. 
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in 1949 
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2006)
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4.2. Spanningen in de morfologie: een woonmodel in transitie
Bij de totstandkoming van de naoorlogse welvaartstaat werd de vrijstaande woning met 

tuin buiten de stad het bereikbare ideaal voor een belangrijk deel van de Vlamingen. Privaat 

eigendom en particulier initiatief  waren de belangrijkste factoren die het woonbeleid en 

de wooncultuur van Vlaanderen zijn huidige vorm gegeven hebben. De omstandigheden 

waarin deze ontwikkeld werden zijn echter niet meer dezelfde. Maatschappelijke, 

economische, demografische en ecologische veranderingen dringen zich op en de huidige 

woonomgeving kan hier niet altijd een volwaardig antwoord bieden.

 I. soCiaal-demograFisChe tendensen

Gedurende de laatste jaren hebben zich in Vlaanderen enkele opvallende sociaal-

demografische ontwikkelingen voorgedaan. Het is opvallend dat de Vlaamse bevolking 

groeit. Op 1 januari 2010 telde Vlaanderen grofweg 6 miljoen inwoners. Tegen 2030 zou 

de bevolking in het Vlaams Gewest stijgen tot iets van 6,6 miljoen inwoners, waardoor op 

twintig jaar een zes procent inwoners zou bijkomen.35 De woningvraag wordt grotendeels 

bepaald door de omvang van de bevolking in combinatie met de gezinssamenstelling. 

De verkleuring speelt hier zeker een grote rol in. De externe migratie is verantwoordelijk 

voor een zeer groot aandeel. Dit is vooral te wijten aan een sterke toename van het aantal 

inwijkelingen, die eigenlijk niet werd gevolg door een toename van de uitwijkelingen. 

Enerzijds is er de Volgmigratie, waardoor het aantal huishoudens en de grootte ervan 

blijven groeien door gezinshereniging en gezinsvorming. Daarnaast is er nog een nieuwe 

migratie; enerzijds als gevolg van de mondialisering, waardoor verschillende grootsteden 

aangetrokken worden door mensen die een ellendig bestaan willen inruilen voor iets beters; 

anderzijds op uitdrukkelijke vraag van werknemers, zodoende de gedaalde arbeidskracht 

als gevolg van de vergrijzing op te vangen. 36 Er is daarmee een grote bijdrage tot de groei 

van het aantal huishoudens en dus een blijvende behoefte om het woningaanbod uit te 

breiden. Hoewel de prognoses uitgaan van een strenger wordend migratiebeleid en een 

afname van de externe migratie na 2020, zullen zij nog steeds een groot deel van het 

woningaanbod innemen.37

35 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.11.
36 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Ruimte voor wonen, trends en uitdagingen, Garant, Antwerpen, 2010, p.34.
37 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.19.

Fig 53. 
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(De Decker & Ryckewaert, 
2011)
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Hoewel de bevolking nog steeds groeit, zal het niet enkel deze tendens zijn die de 

woningvraag in de toekomst zal gaan bepalen. Sinds de jaren zeventig manifesteerde 

zich reeds een trendbreuk; na de eerste demografische transitie (1880-1930) kwam het 

gezin gesterkt uit de ontwikkelingen. Het kerngezin vormde daardoor na de Tweede 

Wereldoorlog de hoeksteen voor de Vlaamse woonontwikkelingen. Het burgerlijk 

gezinsmodel bereikte haar hoogtepunt in de jaren zestig met een enorme babyboom. 

Daarna keerde de trend zich echter om en verlaagden de geboortecijfers, wat het begin 

betekende van de tweede demografische transitie. Met de toenemende welvaart en 

comfort, hadden veel huishoudens een dubbel gezinsinkomen, waardoor een verdere 

gezinsuitbreiding uitgesteld of  afgesteld werd. Bovendien steeg de huwelijksleeftijd, 

maar ook het aantal echtscheidingen. Daarnaast daalde ook de wens te willen trouwen 

als ook de frequentie van te hertrouwen na een echtscheiding of  het overlijden van de 

partner. Op dat moment ontstonden nieuwe relatievormen zoals ongehuwd samenwonen 

of  alleen wonen. Het gezin als gemeenschappelijke actor heeft sindsdien steeds meer 

plaats moeten ruimen voor het individu. Het groeiend aantal alleenwonenden, met de 

daaraan gelinkte vermeerdering van het aantal huishoudens past perfect in dit beeld.38 

Deze gezinsverdunning is reeds sterk voelbaar in Vlaanderen en verwacht wordt dat die 

trend zich zal blijven doorzetten. Er wordt geschat dat het aantal huishoudens in het 

Vlaams Gewest zal stijgen met dertien procent tegen 2030. Vooral het aantal één- en 

tweepersoonshuishoudens zal daarbij toenemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal 

een mismatch ontstaan tussen de huidige woningvoorraad en de voorraad die we in de 

toekomst zullen nodig hebben. In het recente verleden is namelijk erg ruim gebouwd, 

maar door de toenemende gezinsverdunning en de daarbij gepaarde afname van de 

huishoudensgrootte, zullen deze ruime woningen in de toekomst geen mogelijkheden 

meer bieden.39

38 DE DECKER, P., PEETERS, L., Het woonbeleid in Vlaanderen op een tweesprong, EPo, Berchem, 1997, p.87-88.
39 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.11-13.

Fig 54. 
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2011)
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Bovendien moet de vergrijzing hier ook in acht genomen worden; het zal vooral deze 

vergrijzing zijn die zich de eerstkomende tijd zal manifesteren. Door een toenemende 

welvaart en een uitgebreide gezondheidssector, worden mensen steeds ouder. Sinds 

enkele jaren is er een enorm sterke toename van de groep ouder dan zestig jaar. Er wordt 

verwacht dat tegen 2030 deze groep met vierenveertig procent zal toenemen. De groep 

ouder dan tachtig jaar zou zelfs nog veel meer toenemen. Ook deze tendens zal zorgen 

voor een mismatch tussen de demografische ontwikkelingen en het woningbestand.40 Een 

groot deel van deze leeftijdsgroep is erg honkvast. De vaak alleenstaande senioren zijn 

minder geneigd te verhuizen vermits ze doorheen de jaren een band hebben opgebouwd 

met de woning en de woonomgeving. Zij blijven graag zo lang mogelijk in hun veel te 

ruime en verouderde woning – die zeker niet nabij voorzieningen gelokaliseerd zijn – 

terwijl er vanuit gezinnen met kinderen toch nog steeds vraag naar deze woningen blijkt 

te zijn.41

 II. soCiaal-Culturele tendensen

Naast de sociaal-demografische ontwikkelingen, wordt de woonbehoefte net zo goed 

bepaald door sociaal-culturele ontwikkelingen. De woning is doorheen de jaren een 

investeringsgoed geworden, mede door het privatief  getinte woonbeleid dat reeds 

jaren gevoerd werd. Vlamingen zijn zich sterk bewust van de financiële waarde van de 

woning en het bezit ervan geeft hen een gevoel van zekerheid en stabiliteit. Maar meer 

nog wordt het huis gezien als een indicator van persoonlijke status en van succes, zowel 

tegenover zichzelf  als tegenover anderen. Het uitzicht van een residentiële wijk aan de 

rand van de stad bijvoorbeeld, verschilt aanzienlijk van een arbeiderswijk of  een sociale 

hoogbouwwijk. Tijdens de naoorlogse jaren konden – vooral door de Wet De Taeye – 

velen de stap naar eigendom zetten; zelfs mensen met bescheiden inkomsten. Hun nieuw 

verworven woonstatus, was een uithangbord naar de gemeenschap toe. Onder druk 

van de globalisering, deregularisering en privatisering echter, zijn de maatschappelijke 

condities van toen behoorlijk gewijzigd. Het belang van gemeenschap verdween naar de 

achtergrond ten koste van het individu. Zelfwaardering en identiteit werden op dat moment 

in eerste instantie bepaald door de werkervaring. Maar het professionele leven verloor 

meer en meer zijn duurzaamheid en consistentie; toenemende jobwissels zorgen ervoor 

dat het beroepsleven vluchtiger en onzekerder wordt. De werk- en inkomenszekerheid 

is afgenomen, waardoor stabiliteit niet langer via het professionele leven maar opnieuw 

via de woning verworven wordt. Het biedt een vertrouwd kader in een vertrouwde wijk, 

voorziet opnieuw in status en in duurzaamheid en komt terug naar voren als ijkpunt 

voor eigendefinitie. Hoewel de sociaal-culturele tendensen zich doorheen de jaren enorm 

ontwikkeld hebben, blijft het gros van de Vlamingen toch honkvast als het over de 

gezinswoning gaat. Men is veel minder geneigd om te verhuizen en blijft liefst altijd in 

40 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.16-18.
41 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Ruimte voor wonen, trends en uitdagingen, Garant, Antwerpen, 2010, p.31-32.
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dezelfde woning en woonomgeving, vermits het nog steeds een gevoel van zekerheid 

geeft en de nodige stabiliteit biedt in onzekere tijden.42 Nieuwe maatschappelijke evoluties 

zouden echter wel kunnen leiden tot nieuwe attitudes, waardoor het ideaalbeeld van wat 

wonen is, gaat veranderen. Zo wordt er voorspeld dat de nieuwe generatie wereldlijke 

jongeren misschien wel minder honkvast zal zijn dan voorgaande generaties. Door hun 

studententijd en de daarbij gepaarde gemeenschappelijke huisvesting, zouden ze ook 

meer geneigd zijn in een sociale omgeving te wonen, waar de individuele verkavelde villa 

misschien niet meer aan hun wensen zal kunnen voldoen.43 Een studie van het ILIV, het 

kenniscentrum over belang van thuis, bevestigt deze aanname. Hieruit blijkt namelijk dat 

ongeveer vijftig procent van de jongeren open staan voor alternatieve woonvormen.44

 III. ruimtelijKe tendensen

Vanaf  het einde van de jaren zeventig is er een duidelijke omslag geweest met een 

verschuiving van de dominantie van nieuwbouw naar verkoop. De nieuwbouw viel 

sterk terug als gevolg van de economische crisis van de jaren 1970 en 1980 en zou 

zich nooit echt herstellen. Samen met de verkoop van bestaande woningen nam ook 

de renovatie ervan evenwaardig toe. Een andere trend is de toename van de bouw van 

appartementen. Zowel in de stedelijke gebieden als in de kernen van het buitengebied 

veranderen deze de ruimtelijke trends. In de steden staat hoogbouw op verschillende 

plekken opnieuw op de agenda, terwijl de landelijke kernen verdicht worden met de 

zogenaamde Jumbofermettes, waar de woonoppervlaktes vaak kleiner zijn dan de minimale 

oppervlakte-eisen gesteld aan sociale woningen. De prijs-kwaliteitverhouding van de te 

renoveren woningen en de appartementen is daarbij vaak niet in evenwicht. 45 Maar vooral 

de daling van de gemiddelde kavelgrootte is een ruimtelijke trend die nu zeer aanwezig 

is. In de periode 2000-2007 is de gemiddelde kavelgrootte van bouwgronden waarop 

42 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.20-23.
43 Ibid., p.83.
44 ILIV, Financiële crisis verandert onze manier van wonen, niet-gepubliceerd persdossier, mei 2013.
45 De jumbofermettes zijn landelijke appartementsgebouwen waarbij teruggegrepen wordt naar een verschaalde traditionele 
vormentaal zoals het bakstenen volume met een zadeldak in ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire 
woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie, niet-gepubliceerde studie i.o.v. Vlaams 
Bouwmeester, 2012, p.20.
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alleenstaande woningen gebouwd zouden worden, gedaald met zeventien procent (van 

1473 m2 naar 1230 m2). De reden voor deze tendens is een grondschaarste.46 Met het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kwam er een slot op het aantal gronden die nog konden 

aangesneden worden voor wonen. Theoretisch gezien is er echter nog genoeg bouwgrond 

ter beschikking om het woningaanbod uit te breiden, in de praktijk zijn deze gronden vaak 

niet beschikbaar. Het gros van de bouwpercelen is handen van particulieren, die ze als 

belegging kochten of  willen bewaren voor hun kinderen. De angst bij deze particulieren 

heerst dat de bouwgronden nog duurder gaan worden, waardoor ze zich niet snel op 

de verkoopsmarkt zullen bevinden. Daarnaast bestaan de overige vrije bouwkavels vaak 

uit slechtgelegen percelen, of  moeilijk te bebouwen terreinen. De mismatch tussen het 

theoretische en het feitelijk aanbod, doet de prijs van de kavels per vierkante meter stijgen, 

waardoor deze verkleind worden tot zogenaamde Kabouterverkavelingen. Op die manier ligt 

de totale prijs van de kavels toch nog in het budget van geïnteresseerde bouwers, maar zijn 

ze in vergelijking met vroeger beduidend kleiner.47 Deze verkleinde kavelgroottes zorgen 

ervoor dat de gangbare verkavelingswoning met zijn vier gevels problematisch wordt. 

Bovendien beperkt de buitenruimte zich tot een streepje groen langs beide zijden van het 

perceel. De aantrekkelijkheid van het vrije wonen op de losstaande kavel gaat hierbij sterk 

verloren, waardoor potentiële bouwers uitkijken naar andere mogelijkheden.48

46 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Ruimte voor wonen, trends en uitdagingen, Garant, Antwerpen, 2010, p.36-42.
47 ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de 
Vlaamse woonproductie, niet-gepubliceerde studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester, 2012, p.26.
48 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Ruimte voor wonen, trends en uitdagingen, Garant, Antwerpen, 2010, p.46-71.

Fig 57. 
Kabouterverkaveling 

(Vlaamse Confederatie 
BouwI)

Fig 56. 
Jumbofermette 

(Architecture Workroom 
Brussels, 2012)
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 IV. naar een Visionaire woningbouw

Terwijl de sociaal-demografische ontwikkelingen de samenlevingsvormen net op een 

helling plaatsen, zorgen de sociaal-culturele tendensen ervoor dat mensen nog steeds veel 

belang hechten aan de permanentie en stabiliteit van het Vlaamse woonmodel. Gezien de 

ruimtelijke trends is het noodzakelijk deze twee ontwikkelingen op elkaar af  te stemmen 

door middel van een nieuwe woontrend. Het oude woonmodel loopt namelijk op twee 

vlakken tegen zijn grenzen aan. Enerzijds maakt het vaak dominant geachte gezinstype 

– het koppel met afhankelijke kinderen – in realiteit nog slechts een derde van het totaal 

aantal Vlaamse huishoudens uit. De villa op de verkaveling is daarom niet langer het 

antwoord, net zoals het modale kerngezin niet langer de norm is. Met de toenemende 

gezinsverdunning, vergrijzing en verkleuring nemen ook het aantal huishoudens toe. 

Deze kleine huishouden kunnen om budgettaire redenen niet terecht op de dure villa-

verkavelingen en ook de beschikbare grote gezinswoningen zijn niet ideaal voor deze 

groep, waardoor deze woningen langer op de markt blijven staan.

Om de woningvraag en het woningaanbod op elkaar af  te stemmen, zal het klassieke 

verkavelingsmodel herdacht moeten worden en zal meerhuizigheid in het toekomstige 

Vlaamse wonen wellicht een grotere rol (moeten) spelen.49 Er zal spaarzaam met de 

schaarse ruimte moet worden omgesprongen zowel op het planningsniveau, door 

woningen goed te lokaliseren, als op schaal van de woningomgeving, door inventieve 

compacte woontypologieën die meer woonkwaliteit bieden op een kleinere oppervlakte.50 

Om bouw- en woonprijzen betaalbaar te houden moet uitgekeken worden naar nieuwe 

vormen van eigendom. Met erfpacht en recht van opstal wordt enkel de woonst betaald en 

blijft de grond van de voormalige eigenaar. Het wonen kan daardoor opnieuw betaalbaar 

worden. Community Land Trust kan bijvoorbeeld gebruikt worden als instrument voor 

sociale oplossingen.51 Kleiner wonen, fijner wonen en samenwonen zal volgens Mieke Vogels 

(Groen!) dus een van de grootste uitdagingen worden voor de komende twintig jaar.52

49 DE DECKER, P., RYCKEWAERT, M., e.a., Een woonmodel in transitie, Garant, Antwerpen, 2011, p.95.
50 ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de 
Vlaamse woonproductie, niet-gepubliceerde studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester, 2012, p.65.
51 Dit systeem bouwt verder op het scheiden van de eigendom van de grond en de eigendom van de woning maar gaat nog 
een stap verder om betaalbaar wonen te realiseren voor een bredere sociale doelgroep. De CLT-woningen blijven betaalbaar 
en sociaal en de meerwaarde vloeit terug naar de gemeenschap en niet naar de eigenaar. in VoGELS, M., Het nieuwe wonen 
– woonbeleid op nieuwe sporen, Lannoo Campus, Tielt, 2012.
52 VoGELS, M., Het nieuwe wonen – woonbeleid op nieuwe sporen, Lannoo Campus, Tielt, 2012, p.73-87.
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§5 aCToren in heT Cohousing-VraagsTuk
ToP down of boTTum-uP?

5.1. Mechaniek van het Vlaamse Cohousing-vraagstuk
Cohousing in Vlaanderen is een relatief  jong gegeven. Zoals duidelijk werd in voorgaand 

hoofdstuk, heeft het beleid in België altijd de kaart getrokken van eigendom en 

individueel opdrachtgeverschap, waarbij privaat suburbaan wonen de hoeksteen van de 

wooncultuur werd. Wegens veranderende tendensen wordt deze aanpak echter in vraag 

gesteld en worden alternatieven onderzocht, zodat tegemoet gekomen kan worden aan 

deze gewijzigde omstandigheden. Studies tonen aan dat de focus van het nieuwe wonen 

van individualiteit naar collectiviteit moet verplaatsen. Daarbij komen mogelijkheden als 

denser, kleiner en socialer bouwen naar voor als mogelijke manieren om de Vlaamse 

Woondroom te herdenken. De Vlaamse regio bevindt zich, onder meer met de opmaak van 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Woonbeleidsplan, in een interessant tijdsgewricht op 

het vlak van ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat Cohousing op dat punt naar voor geschoven wordt als mogelijk antwoord op deze 

veranderde omstandigheden.

Hoe het wonen in Vlaanderen in de toekomst vorm zal moeten krijgen, is in eerste 

instantie een beleidsprioriteit.53 De mechaniek van de Vlaamse woonproductie is echter 

drieledig en moet daarvoor op zijn geheel bekeken worden. Het is daarom aangewezen 

het Cohousing-vraagstuk op eenzelfde manier te benaderen.

 

53 ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de 
Vlaamse woonproductie, niet-gepubliceerde studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester, 2012, p.9.
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2.1  Naar een trendbreuk  
in de mechaniek van de 
woonproductie

Dit hoofdstuk is een exploratief deel dat een aantal kansen 
en opgaven formuleert voor een ‘visionaire woningbouw’. 
Onder het begrip ‘visionaire woningbouw’ verstaan we een 
woonproductiemechaniek die er in slaagt de woningvraag – 
330.000 extra huishoudens tegen 2030 en minstens 65.000 
extra sociale woningen de komende 10 jaar – te beantwoor-
den op een duurzame manier. Aan de hand van de analyse die 
in het eerste deel werd gemaakt betekent dit dat:
— Het wonen betaalbaar moet zijn. Dit vraagt een vol-
doende aanbod aan goede woningen. De betaalbaarheidspro-
blematiek stelt zich het scherpst in stedelijke gebieden.
— Er spaarzaam met de schaarse ruimte moet worden 
omgesprongen zowel op het planningsniveau door woningen 
goed te localiseren, als op schaal van de woningomgeving, 
door inventieve compacte woontypologieën die meer woon-
kwaliteit bieden op een kleinere oppervlakte.
— Wonen energiezuinig en ecologisch verantwoord 
gebeurt.
— Mobiliteitsproblemen worden aangepakt door ruimte-
lijke ontwikkeling en mobiliteit integraal te benaderen waar-
door de mobiliteit zelf kan teruggedrongen worden en er meer 
gebruik gemaakt wordt van duurzaam openbaar vervoer.
— De woonomgevingen duurzaam en goed ontworpen zijn.

Deze doelstellingen bereiken vraagt een trendbreuk in de 
woonproductie. Hierbij mag niet enkel gekeken worden naar 
deelaspecten, maar moet de woonproductie in zijn geheel 
aangepakt worden. Vandaag zoeken verschillende actoren 
vanuit hun eigen deelgebied naar antwoorden en wordt er zel-
den vanuit een integrale visie nagedacht. Ontwerpers zoeken 
naar inventieve typologieën, maar dit blijft vaak beperkt tot 
unieke voorbeelden omdat dit niet vertaald wordt in beleid en 
in een operationele strategie. Het beleid op zijn beurt pro-
jecteert ambitieuze doelstellingen en spreekt van het ‘recht 
op wonen’ en ‘kwalitatieve woonomgevingen’ voor iedereen, 

zonder dit te operationaliseren en te vertalen in woonproduc-
ten. Op operationeel vlak zijn er dan weer verschillende acto-
ren die nadenken over innovatieve formules (bouwgroepen, 
co-housing, erfpacht, Community Land Trust,…) en voeren 
een aantal stadsontwikkelingsbedrijven een meer pro-actief 
woonbeleid, maar vooralsnog blijft het bij ‘best practices’ die 
botsen op beleidsknelpunten en niet veralgemeend toegepast 
worden. 

Eerst geven we een overzicht van de ‘kansen’ die door de 
verschillende actoren werden aangereikt. Onder ‘kansen’ 
bedoelen we hier werkpistes of hefbomen die kunnen ingezet 
worden om de trendbreuk naar een visionaire woningbouw te 
verwezenlijken. Daarna staan we stil bij de ruimtelijke verta-
ling van een trendbreuk. Dit is zowel een kwantitatief (waar 
bouwen we hoeveel?) als een kwalitatief vraagstuk (in welk 
soort woonomgeving?). 

Het ruimtelijk beleid legt doorgaans de nadruk op kwantita-
tieve taakstellingen. Zo stelt het RSV bijvoorbeeld de ver-
houding 60/40 voorop voor bijkomende woningen in stedelijk 
gebied/buitengebied met richtdichtheden van 25 woningen/
ha en 15 woningen/ha. Voor een uitvoerige kwantitatieve 
benadering kunnen we verwijzen naar de recente studie 
‘Sturingsmodellen van het wonen’.1 Deze studie onderzoekt 
verschillende modellen of principe’s die kunnen toegepast 
worden voor de localisatie van nieuwe woningen. De studie 
beschouwt in totaal acht sturingsmodellen waaronder het 
“hiërarchie der kernen”-model, polycentrisch model, knoop-
puntenmodel en transportminimalisatiemodel. Elk model is 
vertaald in woningcontigenten per gemeente en wordt ver-
geleken met het trendvolgend groeiscenario. Het valt op dat 
alle modellen een trendbreuk betekenen ten opzichte van het 
trendvolgend groeiscenario. De studie besluit met een com-
binatiemodel dat elementen van de verschillende modellen 
samenbrengt. 

Naast een kwantitatieve benadering is ook een kwalitatieve 
benadering noodzakelijk. In dit hoofdstuk doen we hiervoor 

Fig. 2.1 Syntheseschema. Naar een trendbreuk in de mechaniek van de woonproductie.
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In dit hoofdstuk wordt onderzocht wie de spelers zijn die het Cohousing-vraagstuk 

vormgegeven hebben. Daarbij worden de grenzen opengetrokken naar Gemeenschappelijk 

Wonen, vermits het vraagstuk te complex is om het enkel met Cohousing weer te geven. Er 

wordt achterhaald welke actoren mogelijkheden hebben gemaakt zodat Cohousing zich 

zou kunnen ontwikkelen, maar er wordt wel gefocust op relevante artikelen. 

Een eerste veld is dat van het Beleid dat een visie op het territorium en de gewenste 

ontwikkeling van het wonen op verschillende schaalniveaus behandelt. De actoren zijn 

de verschillende overheden gaande van het federale tot het gemeentelijke niveau. Binnen 

dit veld wordt onderzoek gedaan naar beleidsdocumenten en regelgeving die betrekking 

hebben op de specifieke gemeenschappelijke woonvorm. Daarnaast word ook gekeken 

of  de bevoegde instanties specialisten onder de arm nemen die het fenomeen verder 

bestuderen. Het tweede veld is dat van de Woonproducten en Typologieën. Dit gaat 

over de concrete ruimtelijke vertaling van het wonen op niveau van een gemeenschap en 

de omgeving waarin deze zich bevinden. Hierbinnen zijn twee zeer verschillende actoren 

van belang, enerzijds de ontwerpers (architecten) die deze typologieën ontwikkelen maar 

anderzijds ook de (potentiële) gebruikers van de woonproducten. Binnen dit veld wordt 

daarom eerst naar architectuur gerelateerde initiatieven gezocht die een alternatieve, 

gemeenschappelijke woonoptie aan bod laten komen. Dit kunnen zowel wedstrijden als 

studies zijn of  publicaties waarin de typologie besproken wordt. Daarnaast worden ook 

publicaties in de pers geraadpleegd om te zien hoe deze typologie naar het brede publiek 

toe gecommuniceerd wordt. Een derde en laatste veld is het Operationele Kader, die de 

mechanismen aanduidt waarmee de woningbouwproductie in de praktijk wordt gebracht. 

Binnen dit veld wordt onderzocht welke initiatieven particulieren namen om het vraagstuk 

vorm te geven en of  publieke producenten reeds in het verhaal betrokken worden. 

Voor de particuliere initiatieven wordt enerzijds de koepelorganisatie Samenhuizen 

vzw beschouwd, vermits zij in eerste instantie opgericht werd door initiatiefnemers 

van Gemeenschappelijk Wonen. Bovendien wordt deze vereniging nog steeds gestuurd 

door enkele individuen die op een proactieve manier andere initiatiefnemers trachten te 

ondersteunen. Daarnaast werd ook een reeks interviews afgenomen met bewoners van 

enkele gerealiseerde projecten, om dit deel van het operationele kader verder te helpen 

belichten. Voor de publieke producenten van de woningbouw werden onderzocht 

of  onder andere huisvestingsmaatschappijen, stadsontwikkelingsbedrijven maar ook 

bouwfirma’s reeds actief  deelnemen aan het vraagstuk. Er wordt ook bijzondere aandacht 

besteed aan een mogelijke interactie tussen de drie deelvelden, zodat achterhaald kan 

worden of  het Cohousing-vraagstuk op een goede en duurzame manier beantwoord kan 

worden. In de bijlage is daarom een chronologische weergave opgenomen die de rol van 

de verschillende actoren bundelt.
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5.2. Beleid
Het Vlaamse woonbeleid biedt heel wat instrumenten aan om de woningmarkt te sturen 

en vraag en aanbod in evenwicht te brengen. De overheid kan via een doordachte planning 

de regelgeving bijsturen om een duurzaam antwoord te bieden en lijkt in eerst instantie 

goed op de hoogte te zijn van de maatschappelijke evoluties zoals gewijzigde demografie 

en woonwensen.

 I. gewestelijK niVeau

Het Cohousing-debat binnen de Vlaamse Overheid begint met een Voorstel van Decreet 

in april 2006. Daarin vragen Vera Dua en Mieke Vogels (Groen) een wijziging van de 

Vlaamse Wooncode54 zodat er in het woonbeleid meer aandacht besteed zou worden 

aan Gemeenschappelijk Wonen.55 Concreet willen ze dat het woonbeleid projecten van 

Gemeenschappelijk Wonen ondersteunt vermits ze “de sociale cohesie versterken, de open 

ruimte beschermen, ecologisch zijn en de betaalbaarheid van het wonen realiseren”.56 Ze zouden graag 

projecten die een duidelijke sociale meerwaarde bieden voor de samenleving financieel 

steunen door het toekennen van goedkope leningen. Op die manier, zo verklaren de 

voorstellers, zullen groepen die een dergelijk project willen opstarten, verlost worden van 

de lijdensweg die ze anders moeten afleggen bij de banken. Daartoe lijkt het Vlaams 

Woningfonds volgens Dua en Vogels een ideaal instrument vermits dit fonds reeds 

goedkope (sociale) leningen aanbiedt voor de aankoop van een woning, nieuwbouw of  

verbouwingswerken aan gezinnen met minstens één kind. Mensen die niet over een eigen 

beroepsinkomen kunnen beschikken, kunnen zo toch een woning verwerven voor een 

betaalbare prijs.

De projecten die in aanmerking komen voor deze lening, zouden volgens het Voorstel 

van Decreet moeten voldoen aan enkele criteria; er moeten minstens acht en maximaal 

zesendertig individuele wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden aanwezig 

zijn. Daarbij mag de gemiddelde oppervlakte van de wooneenheden maximaal 105 m2 

bedragen. Een bijkomend criterium is dat binnen het project minstens twintig procent 

van de woningen bestemd moet zijn voor gezinnen of  alleenstaanden die in aanmerking 

komen voor een sociale woning, zodat een diversiteit van bewoners gegarandeerd kan 

worden. Daarnaast moet er minstens één ruimte gemeenschappelijk gebruikt worden 

waarbij de oppervlakte bestemd voor gebruik minstens vijftien procent van de totale 

54 De Vlaamse Wooncode (decreet van 15 juli 1997) kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in 
Vlaanderen. Ze geeft het kader aan voor het woonbeleid. Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode is het 
recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het 
bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen 
een betaalbare prijs en met woonzekerheid (Internet: www.mechelen.be/4751/downloads/2386/vlaamse-wooncode.html, 
geraadpleegd op 10 juli 2013)
55 DUA, V., VoGELS, M., Voorstel van Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Stuk 806 (2005-2006) – Nr. 1, 
Vlaams Parlement, 2006.
56 De huidige wetteksten en reglementeringen zeggen zo goed als niets over Gemeenschappelijk Wonen. Het is enkel terug te 
vinden in de Vlaamse Wooncode met betrekking tot kangoeroe-wonen.
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vloeroppervlakte bedraagt. Ten slotte moet het project bijdragen tot de ontwikkeling van 

een buurt of  wijk door voorzieningen op regelmatige tijdstippen open te stellen voor de 

buurt en door het niet fysiek af  te sluiten van de onmiddellijke omgeving.57 

In april 2009 wordt dit Voorstel van Decreet verworpen namens de Commissie voor Wonen, 

Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen.58 Na een bespreking in februari 2008, wordt 

het voorstel een goede voorzet genoemd, maar wordt er tevens ook tijd gevraagd om het 

nieuwe fenomeen grondig te bestuderen alvorens tot goedkeuring over te gaan. Er wordt 

geconcludeerd dat wanneer nieuwe woonvormen gestimuleerd willen worden door de 

overheid, eerst de randproblemen met betrekking tot ruimtelijke ordening en regels van 

sociale zekerheid opgelost moeten worden. Vera Dua, die het decreet voorstelt, erkent 

dat er nog veel randproblemen uit de weg geruimd moeten worden maar dat net door het 

gebrek aan mogelijkheden er veel projecten stranden nog voor zij aan realisatie toe zijn.

Een tweede bespreking van het Decreet in maart 2009 leidt er uiteindelijk toe dat het 

voorstel nogmaals verworpen wordt. De meeste commissieleden kunnen zich vinden in 

het idee van Cohousing, maar vinden de samenlevingsvorm op praktisch juridisch vlak 

nog steeds niet helemaal uitgeklaard. De leden van commissie zijn het er wel unaniem over 

eens dat de woonvorm heel wat mogelijkheden biedt om maatschappelijke problemen 

aan te pakken. Bovendien kunnen ze volgens de commissie een zinvolle herbestemming 

betekenen voor moeilijke, leegstaande panden in de steden.

In het verslag treedt slechts één prominente tegenkanting op van een enkele persoon die 

zich ergert “aan al die regeltjes en subsidies voor mensen die voor Cohousing kiezen. Het wonen in 

flatgebouwen wordt toch ook niet gestimuleerd?”. Vera Dua gaat daarop in met de verdediging 

dat alle nieuwe fenomenen begonnen zijn bij de middenklasse en dat na een tijdlange 

overheidssteun Cohousing zich op eigen kracht verder kan ontwikkelen. Bovendien is 

het juridisch aspect bijzonder gecompliceerd, aldus Dua, waardoor enkele notarissen 

noodzakelijkerwijs de meest geschikte juridische formules aan het uitwerken zijn. Wanneer 

er steun van de overheid komt, kunnen dergelijke problemen opgelost worden en kan 

Cohousing volgens haar ook een oplossing zijn voor mensen die beantwoorden aan de 

criteria voor een sociale huurwoning. 

De grote conclusie die hier echter (opnieuw) gemaakt wordt, is dat dergelijke 

samenlevingsvormen een diepgaandere studie verdienen. In de korte tijd die nog rest 

voor het eind van de zittingsperiode, ziet men echter geen mogelijkheden meer om het 

Vlaams Parlement nog een degelijke regeling te laten uitwerken. Voorlopig lijkt het dus 

dat de Cohousers zich nog steeds zullen moeten behelpen met zelf  ineen geknutselde 

oplossingen.

57 Met dit laatste criterium wil men vermijden dat ‘Gated Communities’ gecreëerd zouden worden.
58 DUA, V., VoGELS, M., Voorstel van Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Stuk 806 (2005-2006) – Nr. 2, 
Vlaams Parlement, 2009.
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Daarop dienen Vera Dua en Dominique Guns een Voorstel van Resolutie in ter ondersteuning 

en stimulering van Cohousing.59 De Vlaamse Regering vraagt in dit voorstel aan het 

Vlaams Parlement om het concept Gemeenschappelijk Wonen een volwaardige plaats te 

geven in het Vlaams Woonbeleid.60 Hierin vragen ze expliciet om een onderzoek te uit te 

voeren naar de knelpunten en de hindernissen voor een vlotte realisatie van projecten van 

Gemeenschappelijk Wonen en daarna ook maatregelen te nemen om het proces vlotter te 

laten verlopen. Aan de Plenaire Vergadering wordt bovendien ook gevraagd om projecten 

van Gemeenschappelijk Wonen actief  te bevorderen en te ondersteunen. Uiteindelijk 

wordt dit voorstel enkele weken later aangenomen door de Plenaire Vergadering.61 Het is 

vanaf  dat moment een agendapunt geworden in het Vlaams Parlement, die op latere basis 

misschien tot een wet kan leiden.

Dit agendapunt wordt ook in de Beleidsnota Wonen 2009-2014, van Freya Van den Bossche 

meegenomen. De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie stelt in 

haar nota zeven strategische doelstellingen voorop die ze wil verwezenlijken tijdens haar 

legislatuur. Ze wil een toekomstgericht woonbeleid verwezenlijken dat streeft naar fijne 

buurten waarin mensen graag wonen.62 In één van haar doelstellingen zet ze duurzaam en 

kwaliteitsvol (ver)bouwen en wonen centraal. Ze wil vanuit het woonbeleid de toenemende 

aandacht voor ruimtelijke woonkwaliteit stimuleren door aantrekkelijke woonwijken en 

Groepswoningbouw in het licht te zetten. Daarbij erkent ze de heersende problematiek 

bij alternatieve woonprojecten: mensen moeten eerst enthousiast gemaakt worden 

over duurzame wijkontwikkeling zodat het maatschappelijk draagvlak groter wordt en 

de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.63 Anders denken over de 

inrichting van wijken is voor een groot deel nog onontgonnen gebied maar biedt volgens 

de beleidsnota mooie en interessante toekomstperspectieven. Daarbij wordt vermeld dat 

dergelijke projecten meer aandacht vragen voor de kwaliteit van de woonomgeving en 

sociale vermenging, waardoor een samenwerking van openbare en private initiatiefnemers 

(PPS64) meer en meer regel zal worden. Als beschrijving voor dergelijke woonwijken, 

refereert ze naar enkele deelaspecten die Cohousing ook aanbiedt.

59 DUA, V., GUNS, D., Voorstel van Resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te 
ondersteunen, Stuk 2219 (2008-2009) – Nr. 1, Vlaams Parlement, 2009.
60 ook in het Brussels Parlement wordt (in 2012) gelijkaardige resolutie ingediend door Elke Van den Brandt (Groen). Zij 
streeft naar een Label Cohousing die ervoor moet zorgen dat Cohouser niet telkens op hetzelfde onbegrip stuiten (Internet: 
www.elkevandenbrandt.be/cohousing_krijgt_een_duwtje_in_de_rug en www.brusselnieuws.be/artikel/cohousing-verdient-
stimulans, geraadpleegd op 10 juli 2013)
61 DUA, V., GUNS, D., Voorstel van Resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te 
ondersteunen, Stuk 2219 (2008-2009) – Nr. 2, Vlaams Parlement, 2009.
62 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.39.
63 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.5.
64 PPS staat voor Publiek Private Samenwerking en is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private 
sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde 
te realiseren, en dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. De meerwaarde kan financieel, maatschappelijk 
of operationeel zijn. Voorlopig worden dergelijke samenwerking enkel nog maar gerealiseerd bij grotere ontwikkelingen. 
(Internet: www2.vlaanderen.be/pps/PPS/pps_definitie.html, geraadpleegd op 11 juli 2013)

http://elkevandenbrandt.be/cohousing_krijgt_een_duwtje_in_de_rug
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 “Een wijk die een compact antwoord geeft op de behoefte aan mobiliteit, groen, ontmoetingsplekken en 

de nabijheid van voorzieningen. Een wijk waarin de behoefte aan eigen woonruimte verzoend wordt met 

de wens voor groen en open ruimte door het schakelen en stapelen van woningen.” 65

De nota vermeldt ook dat vanuit de Vlaamse Overheid deze sociale woonprojecten verder 

gestimuleerd zullen worden via een samenwerking met de Vlaams Bouwmeester 66 en 

door middel van informatie-uitwisseling. In het verleden kwam de campagne Wonen in 

Meervoud daar reeds aan tegemoet. In 2009 schreef  de Vlaamse Overheid een campagne 

uit om Groepswoningbouw als haalbaar en kwaliteitsvol alternatief  voor het individuele 

bouwen te promoten. Deze campagne startte met de uitreiking van een architectuurprijs 

voor gerealiseerde Groepswoningbouw-projecten. Naast een reeks rondetafelgesprekken 

en een communicatieplatform, werd een boek rond Groepswoningbouw gepubliceerd die 

verschillende interessante Vlaamse projecten bundelde, samen met enkele inspirerende 

voorbeelden uit andere Europese landen.67

65 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.29.
66 Het team Vlaams Bouwmeester kreeg de kerntaak om van de Vlaamse overheid een voorbeeldige opdrachtgever te 
maken en voorbeeldige publieke gebouwen te realiseren. Daarnaast kreeg het team de opdracht om beleidsvoorbereidende 
initiatieven te nemen en alles in het werk te stellen om de architectuurcultuur in Vlaanderen te bevorderen. (Internet: www.
vlaamsbouwmeester.be/vlaamsbouwmeester/historiek/Historiek_Vlaams_Bouwmeester.aspx, geraadpleegd op 11 juli 2013)
67 DE MEULDER, B., VAN HERCK, K., Wonen in meervoud: groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Sun, Amsterdam, 
2009.

Fig 59. 
Kaft van het boek Wonen 

in Meervoud, tevens het 
project Pyrex te Brussel 

(De Meulder & Van Herck, 
2009)
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Het nieuwe woonbeleid wil naast duurzaam wonen ook inzetten op een sociaal warme 

omgeving. Om dit doel te bereiken, is volgens Freya Van den Bossche zowel een divers 

woningaanbod als een goede afstemming tussen het woon-, zorg- en welzijnsbeleid nodig. 

Hierbij zal bijzondere aandacht moeten gaan naar sociale uitsluiting. Door de toenemende 

verdunning en vergrijzing moet bij de inrichting van een woonomgeving meer rekening 

gehouden worden met een divers woonaanbod, aldus de beleidsnota. Zo wordt vermeden 

dat mensen hun vertrouwde buurt moeten verlaten wanneer ze alleen komen te staan 

of  ouder worden. Anderzijds moeten er manieren bedacht worden om het bestaande 

woonpatrimonium rationeel te gaan gebruiken. Kangoeroewonen en Cohousing zijn 

daar volgens de beleidsnota slimme en solidaire oplossingen voor. Ze zijn financieel 

aantrekkelijk en laten toe dat mensen langer in de eigen woning kunnen blijven en kunnen 

rekenen op een sociale ondersteuning.68

Ook het Grond- en Pandenbeleid69 kan volgens de beleidsnota tegemoet komen aan een 

noodzakelijke sociale vermenging. Door het uitbouwen van een Bescheiden Woonaanbod in 

(nieuwe) woonwijken, wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke woonproblemen 

van jonge gezinnen en alleenstaanden. Het gaat hierbij om kleinere woonhuizen die 

tegemoet komen aan de specifieke woonproblemen van deze groep woningzoekenden, 

die moeilijkheden ondervinden om een betaalbare woning te vinden met één inkomen. 

Hierbij wordt in de nota specifiek stilgestaan bij de mogelijkheid om op deze manier 

Cohousing-projecten te realiseren waarbij lokale besturen en private initiatiefnemers een 

beroep kunnen doen op andere partners die het beheer van een Bescheiden Woonaanbod op 

zich nemen.70 Zo zou het mogelijk zijn projecten te realiseren met een grotere sociale 

diversiteit aan bewoners. De nota stelt voor dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om 

die uitdagingen aan te gaan vermits zij het dichtst bij de mensen staan. Van Den Bossche 

erkent echter wel dat daarvoor de regelgeving beter op elkaar afgestemd en vereenvoudigd 

zal moeten worden, zodat de lokale besturen maximale slagkracht verkrijgen. Ze stelt 

voor een juridisch kader te ontwikkelen zodat experimentele en creatieve ideeën inzake 

wonen op lokaal vlak worden aangemoedigd en snellere en betere resultaten bij gemengde 

woonprojecten geboekt kunnen worden.71

Binnen de nieuwe regering wordt in september 2009 het Voorstel van Decreet houdende 

wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van 

projecten van gemeenschappelijk wonen betreft opnieuw voorgelegd, ditmaal door Mieke Vogels 

68 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.38
69 Het Decreet grond- en pandenbeleid (27 maart 2009) legt de link tussen het woonbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Het heeft als hoofddoelstelling wonen in Vlaanderen betaalbaar houden en bevat de volgende krachtlijnen: forse uitbreiding 
van het aanbod aan sociale woningen; het niet langer behouden van de monopolie op de bouw van sociale woningen voor 
sociale huisvestingsmaatschappijen en traditionele initiatiefnemers; een ruime aandacht voor het ‘bescheiden woonaanbod’; 
fiscale stimuli om leegstaande en verkrotte panden aan te kopen; activeringsmaatregelen voor onbebouwde bouwgronden en 
kavels; maatregelen om het wonen in eigen streek makkelijker te maken, in VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-
2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.54.
70 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.29.
71 VAN DEN BoSSCHE, F., Beleidsnota wonen 2009-2014, 2009, nota i.o.v. Vlaamse overheid, 2009, p.41-42.
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en Elisabeth Meuleman en aan de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie.72 

Naar aanleiding hiervan wordt in november 2011 een gedachtewisseling gehouden met 

vertegenwoordigers van Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen (Trui Maes), Samenhuizen 

vzw (Luk Jonckhheere) en notaris Jo Debyser.73 De bedoeling was dat zij vanuit hun vak- 

of  werkgebied een meerwaarde konden bieden aan het Cohousing-debat dat binnen de 

commissie reeds gevoerd werd, en dit konden aanvullen waar nodig en gewenst. In het 

verslag komen verschillende knelpunten naar voor die voorgenoemden reeds ervoeren 

tijdens het uitoefenen van hun functies in Cohousing-projecten.

Er worden voorbeelden aangehaald hoe deze knelpunten elders aangepakt worden 

en of  er in de buurlanden sporen van oplossingen gevonden kunnen worden. Zo 

komt het Nederlandse Collectief  Particulier Opdrachtgeverschap74 naar voor als mogelijke 

oplossing voor de moeilijke juridische molen waar een groep individuele huishoudens 

in belandt wanneer zij een collectief  initiatief  willen opstarten. In Nederland bestaat al 

wat facilitering en ondersteuning door de overheid waardoor een groot aantal projecten 

effectief  gerealiseerd kan worden. De tot nu toe gerealiseerde Vlaamse projecten zijn 

voornamelijk koopwoningen, omdat het proces anders nog moeilijker wordt. In de loop 

der jaren heeft Samenhuizen vzw 75 echter veel meer aanvragen gekregen van mensen die 

willen huren. Spijtig genoeg duurt het opstartproces al gauw enkele jaren, zodat mensen 

met een lager inkomen het geld en de mogelijkheid niet hebben om deze lange weg af  

te leggen. Bovendien is de draagkracht van de andere kandidaten te beperkt om zonder 

ondersteuning te kunnen investeren in extra wooneenheden en deze te verhuren.76 Een 

coöperatieve zou hierin soelaas kunnen brengen, vermits ook vrienden of  sympathisanten 

aandelen zouden kunnen kopen en het project in het begin kunnen steunen. Financiering 

is hier iets moeilijker vermits het systeem minder gekend is en meer risico’s inhoudt voor 

de bank.

Om meer diversiteit in de projecten te krijgen is het volgens Jonckheere inderdaad 

goed om twintig procent sociale woningen op te leggen. Volgens hem ligt de toekomst 

van Cohousing bij het betrekken van sociale huisvesting in de projecten; dat leidde in 

Denemarken en Nederland namelijk tot een Cohousing-boom. De mogelijkheden werden 

72 MEULEMAN, E., VoGELS, M., Voorstel van Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Stuk 121 (2009) – Nr. 1, 
Vlaams Parlement, 2009.
73 MEULEMAN, E., VoGELS, M., Voorstel van Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Stuk 121 (2009) – Nr. 2, 
Vlaams Parlement, 2012.
74 onder particulier opdrachtgeverschap worden die vormen van woningbouwontwikkeling verstaan waarbij de kopers 
zelf hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximale invloed hun woning te realiseren. 
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de 
uiteindelijk te realiseren woningen (Internet: www.explania.com/nl/kanalen/geld-werk/detail/wat-is-cpo-collectief-particulier-
opdrachtgeverschap, geraadpleegd op 11 juli 2013)
75 Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. 
(Internet: www.samenhuizen.be, geraadpleegd op 10 juli 2013)
76 In Nederland zijn daarom veel woningbouwcorporaties actief die zowel koop- als huurwoningen kunnen aanbieden aan 
financieel zwakkeren. Het overgrote deel van de Nederlandse projecten zijn echter huurwoningen waardoor deze manier van 
wonen ook interessant wordt voor mensen die minder kansen hebben maar net een belangrijke doelgroep vormen, zoals 
bijvoorbeeld alleenstaande ouders.
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daar vergroot, vermits veel financieel zwakkere kandidaten geen huis konden kopen maar 

er liever één huurden. Bovendien genieten de projecten dan een grotere sociale diversiteit. 

Hierbij is het voor hem in het Voorstel van Decreet niet duidelijk of  het over sociale koop- 

of  sociale huurwoningen gaat. Wanneer het de bedoeling is om sociale huurwoningen te 

implementeren in Gemeenschappelijk Wonen projecten, zijn er volgens Trui Maes nog 

een aantal barrières te overwinnen. Er wordt in de sociale huursector namelijk gewerkt 

met een wachtlijst van kandidaten. De kans dat iemand geïnteresseerd is in dergelijk 

project en zich net op dat moment bovenaan de wachtlijst bevindt, is echter miniem. Een 

diversiteit in koop- en huurwoningen zou volgens Luk Jonckheere nochtans wel beter zijn 

vermits die een geheel ander publiek aantrekken. Wegens een te kleine draagkracht kan er 

volgens hem echter niet geëist worden dat een vzw die woningen realiseert, maar moet er 

wel degelijk steun zijn van de overheid.

Daarnaast komt ook notaris Jo Debyser ook nog even aan het woord die vooral de 

juridische en financiële moeilijkheden naar boven brengt. De leningen die het Vlaams 

Woningfonds zou toekennen, zouden volgens hem vooral een rol kunnen spelen in de 

opstartfase. In vele projecten is er een (betalende) optie nodig op een terrein. Vaak is de 

groep op dat moment nog niet volledig samengesteld en kan dit niet altijd direct betaald 

worden. Op het moment dat er genoeg financiële draagkracht is binnen de groep, is het 

terrein vaak reeds verkocht aan projectontwikkelaars die meer (kunnen) bieden. Veel 

projecten zijn tot nu toe enkel geslaagd door de goodwill van de eigenaar-verkoper, die 

achter het project stond en tijd en ruimte kon bieden voor het vastleggen van het terrein, 

aldus Debyser. Op dat moment zou het Woningfonds kunnen tussenkomen met een lening 

zodat de grond vastgehouden kan worden en de kandidaten tijd hebben om met elkaar te 

overleggen. Een andere mogelijkheid, haalt Luk Jonckheere aan, is op urbanistisch niveau 

zones voorbehouden voor Cohousing, zoals in Denemarken gebeurt. Want wanneer er 

specifiek opgelegde sitevoorwaarden zijn, kunnen veel projecten zelfs niet starten en heeft 

een mogelijke lening tijdens de opstartfase zelfs geen zin.

Op juridisch vlak zit de moeilijkheid vooral in het evenwicht tussen collectiviteit en 

individualiteit te vertalen in juridische termen, zegt Jo Debyser. Het basisprincipe is 

dat men eigenaar is van zijn eigen kavel of  woning/appartement en daarnaast mede-

eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Die twee zijn aan elkaar vastgeklonken. Als 

men zijn eigen deel verkoopt, verkoopt men ook zijn aandeel in de gemeenschappelijke 

delen. Vooral in de opstartfase en bouwfase is het volgens Debyser belangrijk een goede 

juridische structuur te hebben, vermits je met een groep initiatiefnemers samenwerkt.
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Dit Voorstel van Decreet is tot op de dag van vandaag nog steeds in behandeling in de 

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Er heeft nog geen stemming plaatsgehad, 

dus de voorstellen die aan bod kwamen, zijn nog niet in de praktijk gebracht. Het gaat 

wel de goede richting uit met de samenwerking tussen de overheid en andere actoren 

in het vraagstuk; de doelstelling die Van den Bossche in haar beleidsnota stelde, wordt 

onderzocht in samenwerking met anderen die het vraagstuk kunnen vormgeven.

Zo hebben ook de Vlaamse ministers bevoegd voor woon- en welzijnsbeleid in het 

voorjaar van 2010 een afsprakenkader gemaakt rond de samenwerking Wonen-Welzijn.77 

Een onderdeel ervan vormt de creatie van een proefomgeving waarin projecten een 

kans krijgen om tot vernieuwende beleidsinzichten te komen zonder de belemmering 

van een veelheid aan regelgeving. Daarvoor verleent Van den Bossche verenigingen en 

instellingen een eenmalige subsidie voor innoverende en experimentele projecten die 

wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken.78 Projecten die in aanmerking komen 

voor subsidiering moeten duurzaamheid nastreven, de woon- en leefkost beperken en 

bijdragen aan een warme, sfeervolle samenleving. Ze moeten daarbij inspelen op de 

demografische en maatschappelijke evoluties van steden zoals de toename van bevolking, 

verjonging, verkleuring en vergrijzing van de bevolking, stadsvlucht van jonge gezinnen 

77 CoPPÉ, G., HENDRICKX, M., DEHAENE, T., DE WACHTER, E., HEEREN, V., HoMANS, L., HoSTEKINT, M., Voorstel van decreet 
houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- 
en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft, Stuk 938 (2010-2011) – Nr. 1, Vlaams Parlement, 2011.
78 CoPPÉ, G., HENDRICKX, M., DEHAENE, T., DE WACHTER, E., HEEREN, V., HoMANS, L., HoSTEKINT, M., Voorstel van decreet 
houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- 
en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft, Stuk 938 (2010-2011) – Nr. 5, Vlaams Parlement, 2011.
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en klimaatsverandering.79 Daarnaast wordt op regelmatige basis een Open Oproep geplaatst 

door de Vlaams Bouwmeester en minister Freya Van den Bossche, in samenwerking met 

de Afdeling Woonbeleid, de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW) en het team 

Stedenbeleid om Piloot Projecten rond uiteenlopende actieve woonthema’s te realiseren.

 “Willen we in Vlaanderen in de toekomst nog betaalbaar kunnen wonen zonder de open ruimte vol te 

bouwen, dan zullen we een trendbreuk moeten realiseren. Deze uitdaging kunnen we enkel voor elkaar 

krijgen als we alle krachten bundelen.” 80

Zo werd in het voorjaar van 2013 een oproep gelanceerd voor innoverende projecten 

waar compacter wonen en ruimte delen de belangrijkste uitgangspunten waren. Peter 

Swinnen, Vlaams Bouwmeester is van mening dat deze pilootprojecten een noodzakelijke 

tussenschakel zijn om initiatieven vanuit het woonbeleid te vertalen. Ze vormen “een oproep 

naar maatschappelijk geëngageerde publieke en publiek-private bouwheren om in een getrapt traject in 

te zetten op de ontwikkeling en bouw van sterke voorbeeldprojecten”.81 In voorbereiding van de 

eigenlijke oproep tot initiatiefnemers werd eerst ontwerpend onderzoek gedaan die de 

opgave verkende en de verschillende aspecten van collectiviteit, die in de woningbouw 

aan de orde zijn, bestudeerde. De studie Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor 

een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie was een opgave van de Vlaams Bouwmeester en 

vormde de basis voor dit onderzoek.82

 II. gemeentelijKe instanties

Zoals duidelijk werd in vorige uiteenzetting, is het bewustzijn van de Vlaamse Regering 

al wat gegroeid en wordt de laatste jaren van bovenaf  al behoorlijk wat moeite gedaan 

om deze nieuwe woonvorm bestaansrecht te geven. Op gemeentelijk niveau is de 

bereidwilligheid om mee te stappen in het Cohousing-verhaal daarentegen eerder een 

uitzondering dan regel. Veel gemeentes staan wel open voor het concept, maar voeren 

zelden een actief  beleid. Enkel Gent en Mechelen verwijzen in hun Beleidsnota Wonen 

impliciet naar Cohousing wanneer zij spreken over “creatieve woonvormen mogelijk te 

maken en te stimuleren”. Daarnaast kunnen enkel bewoners van de stad Hasselt rekenen 

op een financiële tegemoetkoming.83 Met de Projectsubsidie Experimenteel Wonen wil het 

stadsbestuur de mensen die aan vernieuwende woonvormen denken op weg helpen. 

De subsidie moet ervoor zorgen dat een aantal voorbeeldinitiatieven in de kijker gezet 

worden om zo een inspirerend voorbeeld te stellen aan andere geïnteresseerden. Het kan 

over zeer uiteenlopende dingen gaan; kernbegrippen die de gemeentelijke overheid naar 

voren schuift zijn samenwonen, kindvriendelijkheid, collectief  karakter, duurzaamheid, 

79 Internet: www.thuisindestad.be/originele-en-innoverende-projecten.html, geraadpleegd op 10 juli 2013.
80 uitspraak van Freya Van den Bossche (Internet: www.vai.be/nl/nieuws/van-den-bossche-en-vlaamse-bouwmeester-slaan-
handen-in-elkaar, geraadpleegd op 10 juli 2013)
81 Internet: www.vlaamsbouwmeester.be/files/e03e5d195a7b4803b1854c81145542fb.pdf, geraadpleegd op 10 juli 2013.
82 ARCHITECTURE WoRKRooM BRUSSELS, Naar een visionaire woningbouw: kansen en opgaven voor een trendbreuk in de 
Vlaamse woonproductie, 2012, studie i.o.v. Vlaams Bouwmeester
83 Internet: www.hasselt.be/nl/collections/811/b-subsidie-b-experimenteel-wonen.html, geraadpleegd op 10 juli 2013.

http://www.thuisindestad.be/originele-en-innoverende-projecten.html
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kwetsbare personen, een warme samenleving en levenslang wonen. Het kan gaan over 

een gedeelde tuin of  berging, een gezamenlijke was- of  werkplaats maar evengoed om een 

initiatief  waar bewoners veel meer delen. De reden waarom het zo breed is en vaag blijft, 

wordt als volgt verklaard:

“De enkele gerealiseerde Cohousing-projecten in Vlaanderen vergden zeer intense en moeizame 

overlegmomenten tussen alle bewoners en een zeer lange doorlooptijd. Ondanks de vele voordelen op 

sociaal en ecologisch vlak is een Groepswonen-project voor vele burgers nog te vergaand maar is men 

bereid om deel te nemen aan een lichtere vorm van solidair samenwonen als de kans zich voordoet.” 84

In Hasselt zijn ze dus op de hoogte van de vele moeilijkheden die de opstart van een 

Cohousing-project vraagt en willen ze in afwachting van beslissingen van hogerhand 

de inwoners reeds warm maken om een sociaal aantrekkelijker woonmilieu te creëren. 

Andere steden, zoals onder andere Gent werken dan weer nauw samen met het 

stadsontwikkelingsbedrijf  AGSOB zodat Cohousing voet aan wal kan vinden. Ook 

de Leuvense Groenafdeling vindt dat het Autonoom Gemeentebedrijf  Stadsontwikkeling 

Leuven (AGSL) naar voorbeeld van het Gentse AGSOB (Autonoom Gemeentelijk 

Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent) een pilootproject rond samenhuizen moet starten.85 Jan 

Mertens, partijlid van Groen en lid van de raad van bestuur van AGSL:

“Binnen het AGSL hebben we al regelmatig gepleit voor nieuwe woonvormen. Ook bij andere partijen 

groeit de interesse in deze ideeën. Tegelijk zijn we er voorstander van dat AGSL een actievere rol gaat 

spelen op de woningmarkt. Het kan een win-win zijn voor overheid en burgers.”

De lokale overheden zijn op een punt gekomen dat ze beseffen dat de handen in elkaar 

geslagen moeten worden om een duurzaam lokaal woonbeleid te kunnen verwezenlijken. 

Met de kennis die zij hebben over de lokale sociale en economische situatie en de 

behoeften van hun stad of  gemeente, bezitten zij een instrument om hun beleid op een 

doordachte en consequente manier op te bouwen. Toch is de drempel nu vaak nog te 

hoog om een toekomstgerichte woonvorm te realiseren die zowel economisch, sociaal 

en ook financieel interessant is. Daarom ondertekenden in 2012-2013 enkele gemeentes 

het Charter Samenhuizen, op vraag van Samenhuizen vzw. Daarmee verklaarden ze enkele 

bouwstenen in het beleid in te bouwen zodat een positief  klimaat gecreëerd kon worden 

voor projecten van Gemeenschappelijk Wonen. Daarbij wordt van de gemeentelijke 

instanties verwacht dat ze Gemeenschappelijk Wonen ondersteunen, promoten en daarbij 

gaan samenwerken en overleggen met initiatiefnemers van pilootprojecten. Behalve 

Gent, tekenden voornamelijk West-Vlaamse gemeentes het Charter; het gevolg van een 

groepsondertekening op 6 mei 2013, op initiatief  van de provincie West-Vlaanderen. 

Door de toegenomen aandacht die Gemeenschappelijk Wonen de laatste jaren krijgt, kan 

verwacht worden dat vele gemeentes dit voorbeeld zullen volgen en Cohousing door de 

84 Internet: www.hasselt.be/nl/collections/811/b-subsidie-b-experimenteel-wonen.html, geraadpleegd op 10 juli 2013.
85 VAN TENDELoo, I., ‘Groen wil dat AGSL ook start met samenhuizenproject’, in Het Nieuwsblad, 16 juli 2012
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plaatselijke overheid een grotere steun zal kunnen genieten.86 Voorlopig beperkt de steun 

zich tot een kleine samenwerking voor een welbepaald project. Zo werkt de stad Gent samen 

met het stadsontwikkelingsbedrijf  AGSOB om een vijftal woningen in de Tolhuislaan te 

vervangen door een Cohousing-project. Dit partnership kwam er nadat de stad als eerste 

lokale overheid het Charter Samenhuizen ondertekende. Het stadsontwikkelingsbedrijf  deed 

daarvoor een specifieke oproep in de media die vermeldde dat het enkel bestemd was voor 

een groep initiatiefnemers die vooraf  werd gevormd. Tijdens het proces staat AGSOB 

de groep bij, samen met een architect en de vrijwilligersorganisatie Samenhuizen vzw.87 

Ook in Sint-Niklaas werd onderhandeld om ruimte te maken voor nieuwe Samenhuizen-

initiatieven. Op initiatief  van de stad werd binnen de uitbreiding van een bestaande wijk 

ruimte gelaten voor een Cohousing-project. Hier werd echter enkel de grond gereserveerd 

en zijn de bewoners voor de realisatie helemaal op zichzelf  aangewezen.88

*****

Zowel op lokaal als op gewestelijk niveau begint er in de politiek iets te bewegen. Hoewel 

de overheid steun belooft aan Samenhuizen-projecten, krijgt dit in de praktijk nog niet 

het gewenste resultaat. Dit komt omdat Gemeenschappelijk Wonen aan verschillende 

beleidsdomeinen raakt die soms overlappen en versnipperd zijn over verschillende 

overheden en instanties.89 Het is daarmee niet altijd duidelijk wat er op beleidsniveau 

nodig is om verdere ondersteuning te bieden. De onderhandelingen in het parlement 

zijn nog volop bezig en steun vanuit de lokale overheid komt er enkel wanneer er zich 

een specifieke situatie voordoet. De samenwerking met externe actoren komt verder 

nog aan bod, maar er kan nu al gezegd worden dat dit essentieel is om het debat vanuit 

verschillende hoeken op gang te trekken.

86 Internet: www.samenhuizen.be/charter-samenhuizen, geraadpleegd op 10 juli 2013.
87 KEYMEULEN, K. ‘Samenhuizen vervangt verkrotte panden’, in Het Nieuwsblad, 3 mei 2012 en Internet : www.agsob.be/
projecten/woonprojecten/bouw-en-woongroep-tolhuislaan, geraadpleegd op 10 juli 2013.
88 PYCKE, S., ‘Samenwonen met buren in Sint-Niklaas’, in Gazet Van Antwerpen, 14 augustus 2012 en PYCKE, S., ‘Stad 
steunt cohousingproject Sint-Niklaas’, in Gazet Van Antwerpen, 1 september 2012.
89 op regionaal vlak zijn Wonen en Ruimtelijke ordening zeker belangrijk, terwijl op federaal niveau Sociale Zekerheid en 
Fiscaliteit zeker van belang zijn; hoewel dit voornamelijk over de woonvormen leefgemeenschap en woongroep gaat.
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5.3.	Woonproducten	en	Typologieën
Cohousing lanceren in Vlaanderen is niet enkel een beleidskwestie, want zowel architecten 

als gebruikers moeten ook met het concept vertrouwd geraken en op de hoogte gebracht 

worden van andere mogelijke woonopties. Nu is de Vlaming namelijk vooral nog vertrouwd 

met de landelijke, verkavelde eengezinswoning. Vermits het onderzoek opengetrokken 

wordt en naast Gemeenschappelijk Wonen ook Groepswonen of  Meervoudig Wonen deel 

uitmaakt van het onderzoek, worden eerst nog even de verschillen tussen de mogelijke 

manier van Samen wonen meegegeven.

Collectief  Wonen, zijn woningen die in groep gebouwd zijn en een samenhangend 

geheel uitmaken. Het is mogelijk dat deze collectieve ruimtes bevatten, die dan worden 

beheerd door een externe aanbieder. Hieronder vallen bijvoorbeeld traditionele 

appartementsblokken of  woonerven.

Groepswonen of  Meervoudig Wonen gaat daar een stapje in verder. Hier hebben we 

te maken met gegroepeerd wonen dat door zijn inplanting een meerwaarde creëert. Het 

heeft de basiskwaliteit van een individuele woning, verrijkt en aangevuld met collectieve 

voorzieningen die de belangrijkste meerwaarde ten opzichte van het individuele huis 

bieden. Gemeenschappelijke ruimten zijn interessant, maar niet noodzakelijk. De 

projecten beschreven in het boek Wonen in Meervoud, schetsen hiervan een mooi beeld.90

Nog wat gemeenschappelijker is Gemeenschappelijk Wonen, dat gebaseerd is op een 

bewust streven naar sociale interactie wat gepaard gaat met gemeenschappelijke ruimtes.91 

Zowel de opstart als het dagelijkse beheer is in handen van de bewoners. De reeds 

gerealiseerde Centraal Wonen- en Cohousing-projecten in Vlaanderen vallen onder deze 

noemer.

90 DE MEULDER, B., VAN HERCK, K., Wonen in meervoud: groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Sun, Amsterdam, 
2009, p.5.
91 AUTEUR oNBEKEND, ‘Groepswonen, een collectief “ja”?’, in Dimension, editie januari-maart 2013, p.13.
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 I. VaKPubliCaties

Dimension en A+ zijn twee gevestigde architectuurtijdschriften in 

Vlaanderen. A+ is dé referentie voor architectuur in België. Het is het meest 

gelezen en meest bewaarde architectuurtijdschrift van België en werd tot 

voor kort gratis verstuurd naar elk Belgisch architectenbureau. Dimension is 

een vaktijdschrift voor architecten en consultancy en wordt vier keer per 

jaar gratis opgestuurd naar alle architecten in België. Het wordt uitgebracht 

in samenwerking met NAV (de Vlaamse Architectenorganisatie) en bevat 

vooral beroepsgerelateerde rubrieken, bekeken vanuit verschillende 

dimensies.

Van gerenommeerde tijdschriften kan verwacht worden dat deze het snelst zullen berichten 

over nieuwe tendensen op vlak van architectuur. Het is echter pas in 2008 dat er in A+ voor 

het eerst iets verschijnt over Cohousing, en dan nog in de zeer brede zin van het woord; 

het artikel Fabriek van het leven gaat over Collectief  Wonen in de hoofdstad. Dankzij de 

Brusselse Wijkcontracten kunnen bewonersgroepen die willen investeren in achtergestelde 

wijken, ondersteuning krijgen van de overheid. De stad Brussel kocht in de wijk Papevest 

in het centrum van Brussel een reeks gebouwen aan om ze tegen een voordelige prijs 

weer te verkopen. Als tegenprestatie moesten er zes woningen gerealiseerd worden.92 Het 

project Fabriekskoer (TV Bernard Van Damme en Gilles Debrun) voegde naast zes loften 

ook enkele ateliers en een tentoonstellingsruimte toe aan het programma. De wens om 

het wonen te combineren met andere activiteiten, beantwoordt aan de gemengde sfeer 

van de wijk. De kracht van het project ligt in het vrijmaken van een ontmoetingsruimte 

tussen de twee vleugels, een bijna vierkante openluchtkoer.

92 CoHEN, M., ‘Fabriek van het leven’, in A+, nr. 210, februari – maart 2008, p.39-41.

Fig 61 & 62. 
Beeld op binnenkoer en 
langse doorsnede van het 
project Fabriekskoer  
(A+,2008)
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Een jaar later bericht het tijdschrift A+ opnieuw over de voordelen van wonen in 

meervoud. Met de start van de overheidscampagne Wonen In Meervoud – die onder andere 

met voorbeeldprojecten Groepswoningbouw als alternatief  voor de klassieke verkaveling 

aanhaalde – worden in het tijdschrift de twee projecten besproken die de architectuurprijs 

wonnen.93 Naast de Katoenspinnerij in Gent (Coussée & Goris) die de prijs won voor beste 

project in stedelijke omgeving, werd Wonewei (A33 architecten) in Lovenjoel geloofd 

voor zijn Groepswoningbouw in kleine kern. In 2003 vroeg de woongemeenschap 

Wonewei aan het Leuvense architectenbureau A33 om een onderzoek te voeren naar 

de ontwikkelingsmogelijkheden van een idyllisch terrein nabij Bierbeek. Het resultaat is 

een woongebied met elf  woningen en acht appartementen, geschakeld rond een groot 

gemeenschappelijk binnengebied. Onder de woningen ligt een gemeenschappelijk 

parkeeroplossing zodat auto’s geweerd worden van het speelterrein. Door de positie van 

de woningen komt het binnengebied volledig tot zijn recht en wordt het ook optimaal 

gebruikt door zijn bewoners. De collectieve binnenzone staat in schril contrast met 

de private tuinen die zich aan de buitenzijde van het omsloten geheel bevinden. De 

bewoners, die een woning in casco konden aankopen, hadden liever nog wat meer 

gemeenschappelijke voorzieningen gehad want “ondanks de collectieve woonvorm woont iedereen 

toch nog vooral op zichzelf”. 

93 DEVoLDERE, S., LANDUYT, K., ‘De voordelen van het veelvoud’, in A+, nr.219, augustus-september 2009, p.38-45.

Fig 63 & 64. 
Beeld op binnenplein 

en plan van project 
Lovenjoel 

 (De Meulder & Van 
Herck, 2009)
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Ook Dimension besprak de campagne in het artikel Wonen in Meervoud in de publicatie van 

eind 2009.94 In tegenstelling tot het tijdschrift A+ worden hier geen specifieke projecten 

besproken, maar wordt er meer uitleg gegeven over het doel van de campagne. “De 

Vlaamse overheid is bewust van de huidige woonproblematiek, waar woningzoekenden amper de keuze 

lijken te hebben tussen een oud rijhuis, een te dure vrijstaande woning of  een onpersoonlijk appartement”, 

aldus het artikel. De voornamelijkste reden daarvoor is dat de alternatieven onvoldoende 

gekend of  ontwikkeld zijn. Met de financiering van de campagne, wil de overheid 

Groepswoningbouw als haalbaar en kwaliteitsvol alternatief  naar voor brengen voor het 

individuele wonen, aldus het artikel. Hoewel de campagne financieel gesteund wordt door 

de overheid, bestaat het campagneteam voornamelijk uit specialisten uit het vakgebied 

Architectuur & Ruimtelijke Ordening.95 Naast de bespreking van enkele inspirerende 

voorbeelden, bevat het boek ook een aantal essays over de historische, maatschappelijke 

en juridische context van (groeps)woningbouw, maar ook goede raad en aanbevelingen 

voor iedereen die enige vorm van Groepswoningbouw overweegt. Drie vragen lopen als 

een rode draad door het boek: “Wat is de meerwaarde van goede architectuur voor het wonen in 

meervoud? Op welke manier is het wonen in meervoud tot stand gekomen? Hoe beleven de bewoners het 

wonen in meervoud?”.96

94 WILLAERT, P., ‘Wonen in Meervoud’, in Dimension, editie oktober-december 2009, p.56-57.
95 De drie gangmakers van de campagne zijn : 
onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (oSA) van het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke ordening 
van de KU Leuven met Bruno de Meulder, André Loeckx en Karina Van Herck 
Bureau voor architectuur & planning, bv bvba uit Leuven, met Roger De Martelaere, Marc Martens en Danny Neyens 
CIBE vzw, een communicatiebureau uit Gent, met Danny Claeys en Ward Deneckere
96 DE MEULDER, B., VAN HERCK, K., Wonen in meervoud: groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Sun, Amsterdam, 
2009.

Fig 65. 
Zicht op terras in project 
Katoenspinnerij 
 (De Meulder & Van 
Herck, 2009)
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Met een bespreking van de Lofts Rodebroek (Volt Architecten) behandelt Christophe 

Van Gerrewey opnieuw een project van Meervoudig Wonen, ditmaal in het mooie 

architecturale kader van een oude textielfabriek.97 De nadruk van het artikel in A+ ligt in 

eerste instantie op het loft-idee, maar heeft ook de nodige aandacht voor de schakeling 

van de verschillende buitenruimtes die het geheel leefbaar maken. Het project werd 

bekroond met de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie in 2011 en het belang ervan schuilt 

volgens het artikel in de manier waarop de zes gezinnen op een zeer beperkte oppervlakte 

dicht bij elkaar samenleven. De oude textielfabriek werd namelijk verbouwd tot zes 

wooneenheden, één atelier, twee kantoorruimtes en gemeenschappelijke buitenruimtes. 

Naast een gemeenschappelijke buitenruimte heeft elke woning ook zijn eigen terras 

dat uitkijkt over de velden. De architect is er met het reconversieproject in geslaagd de 

wooneenheden op elkaar te betrekken door een intelligent gepositioneerde binnenstraat, 

die toegang verschaft tot alle woningen. Deze speelt dus een cruciale rol in het ontwerp en 

het is dan ook jammer dat ze niet meer navolging heeft gekregen in de planopbouw van 

de afzonderlijke wooneenheden, aldus Van Gerrewey.

97 VAN GERREWEY, C., ‘Industriële Flair’, in A+, nr.232, oktober-november 2011, p.36-38.

Fig 66. 
Zicht op binnenstraat 

Lofts Rodebroek 
(Volt)

Fig 67. 
Grondplan Lofts 

Rodebroek 
 (A+, 2011)
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In dezelfde uitgave komt nog een ander relevant artikel aan bod, over Gemeenschappelijk 

Wonen.98 Het reconversieproject Zeepziederij Heymans (MDW Architecture) wil aantonen 

dat het ook mogelijk is om sociaal te leven in een grootstad. Het sociale woonproject 

schept verschillende mogelijkheden voor de bewoners om elkaar te ontmoeten, onder 

andere door gebruik te maken van de leegte om kwalitatieve buitenruimtes te creëren. De 

tweeënveertig sociale woningen worden met een kinderdagverblijf  hét contactpunt van de 

wijk. Dit ligt aan de straatzijde en moet sociale interactie met de buurt en zijn bewoners 

verhogen. Het dieper gelegen speelpark en het centrale salon met wasserette moeten een 

meerwaarde betekenen voor de bewoners van het complex, vermits deze een gunstig 

kader bieden om sociale netwerken te creëren. Het oude industriële terrein wordt nieuw 

leven ingeblazen doordat het de gemeenschap uitnodigt om relaties aan te gaan.

Ook het wooncomplex L’espoir (Atelier Carnoy-Crayon), die in hetzelfde artikel besproken 

wordt, is een sociaal huisvestingsproject die de nodige aandacht besteedt aan de sociale 

interactie tussen de bewoners. Het project huisvest veertien kansarme migrantenfamilies, 

geheel volgens de passiefhuisprincipes. Bovenop de passiefeis, wensten de toekomstige 

bewoners een inrichting die het samenwonen aanmoedigde. In 2004 verenigden – op 

initiatief  van het buurcentrum Bonnevie en de vluchtelingenorganisatie CIRE – enkele 

grote, kansarme gezinnen zich in een organisatie en werkten hun project voor een groot 

deel zelf  uit. Met steun van het Woningfonds en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

kon een terrein in Molenbeek zeer voordelig aangekocht worden en via een openbare 

aanbesteding werden de aannemer en architect geselecteerd. Het project wordt nogmaals 

besproken in een latere editie van A+, waarbij voor de eerste maal de benaming Cohousing 

wordt gebruikt.99 De toekomstige bewoners namen deel aan participatieve vergaderingen 

– door hen architectuurworkshops genoemd – waardoor ze als groep samen konden 

beslissen over hun wensen, eisen en het uiteindelijk gekozen ontwerp. Door het beperkte 

budget werd het een eerder eenvoudig programma maar dat belette niet dat het in 2010 

werd bekroond als Voorbeeldgebouw door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

98 DEHULLU, E., MICHAT, G., ‘groepswoningbouw’, in A+, nr.232, oktober-november 2011, p.44-47.
99 VANDERNooT, C., ‘Anders Leven’, in A+, nr.235, april-mei 2012, p.34-37.

Fig 68 & 69. 
Beeld en schets 
Zeepziederij Heymans 
 (A+, 2011)
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Fig 70. 
Beeld van de individuele 

woningen in L’espoir 
(A+, 2012)

Fig 72. 
Beeld van site 

project Brutopia 
 (A+, 2012)

Fig 71. 
Grondplan van project 

Brutopia 
 (A+, 2012)
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Net zoals in het woonproject Brutopia (stekke+fraas en AAAA), dat in hetzelfde artikel 

Anders Leven besproken wordt, is de auteur overtuigd van het feit dat “deze burgerinitiatieven 

inherent zijn aan het verlangen om anders over wonen in de stad na te denken”.100 Door het 

bijhouden van blogs, wordt verslag uitgebracht van hun vorderingen en wordt het 

ontwikkelingsproces gedeeld en doorgegeven, zodat deze een voorbeeld kan zijn voor 

andere initiatieven. In tegenstelling tot L’Espoir, handelden de initiatiefnemers van het 

nieuwbouwproject Brutopia onafhankelijk van de overheid. Doordat de negenentwintig 

huishoudens optraden als hun eigen bouwpromotor, konden ze op dertig procent van 

het budget besparen; daarbovenop kregen ze door hun Voorbeeldgebouw een subsidie van 

500.000 euro van het Brussels Gewest. Het terrein grenst aan twee straten, waardoor 

gekozen kon worden voor een gemeenschappelijk groen binnengebied en twee gebouwen 

die deze zone afsluiten. In het complex zijn onder andere ook nog een gemeenschappelijke 

wasserette te vinden en ruimtes waar fietsen gestald kunnen worden. Het project is nog 

volop in ontwikkelingsfase, maar ook hier neemt elke toekomstige bewoner deel aan het 

participatief  proces. 

Dit participatief  proces is volgens het artikel gegroeid vanuit de uitdaging om de te hoge 

vastgoedprijzen in de grote steden te omzeilen. Het budget van vele woningzoekenden 

stemt niet overeen met het woningaanbod dat de markt biedt en dus gaat men op zoek 

naar andere manieren. In bovenstaande besproken projecten beheren de toekomstige 

bewoners zonder tussenkomst van een vastgoedpromotor de hele ontwikkeling van het 

bouwproces, wat de woonprojecten economisch haalbaar maakt. Het leidt bovendien 

enerzijds tot autonomie, maar werkt anderzijds ook een groepscohesie in de hand, aldus 

het artikel. Het is een bewuste keuze om op een collectieve, ecologische en verantwoorde 

manier samen te wonen, waar de vrijheid van het individu gerespecteerd wordt, maar 

tegelijkertijd ook bevestigd wordt dat harmonieus samenwonen wel degelijk mogelijk is. 

De auteur staat daarenboven ook nog stil bij de (veranderde) positie van de architect 

in dergelijke woonprojecten. Hij neemt nog steeds een centrale positie in gedurende de 

ontwikkeling van het project maar moet daarbij wel rekening houden met het feit dat hij 

met een bouwheer samenwerkt die bestaat uit meerdere personen die elk op een andere 

manier denken.

Deze voorbeelden van Collectieve Woningbouw (in zijn ruimere definitie) herbekijken de 

Vlaamse woondroom. Waar de goed ingeburgerde Vlaamse woondroom zich vooral richt 

op het individu, proberen deze bijzondere projecten een trendbreuk teweeg te brengen 

die het ideaal van deze Flemish Dream bijstellen. Zo stellen Han Dijk en Emile Revier in 

hun artikel in A+:

100 VANDERNooT, C., ‘Anders Leven’, in A+, nr.235, april-mei 2012, p.34-37.
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 “Het beeld van de typische Vlaamse gezinssituatie gaat voor steeds minder Vlamingen op. In stedelijk 

gebieden zijn er al sterke voorbeelden te ontdekken van nieuwe typologieën en woonvormen die beter 

toegespitst zijn op de variërende vraag naar woningen.” 101

Toch zal op deze schaal niet het verschil gemaakt kunnen worden, volgens de auteurs. 

Vlaanderen heeft volgens hen vooral eerst nood aan een structurele verandering vooraleer 

een trendbreuk zich kan manifesteren. Niet alleen het woningbouwmechanisme moet 

volgens hen aangepast worden, maar er moet ook op meerdere schaalniveaus tegelijk aan 

de opgave worden gewerkt.

In het Themanummer Sociale Huisvesting Zonder Stigma haalt het vaktijdschrift opnieuw 

enkele projecten aan die buiten de lijntjes van het individueel privaat eigendom kleuren.102 

In tegenstelling tot de eerder besproken projecten, gaat het hier over de mogelijkheden en 

voordelen in een meer landelijke omgeving. Naast opnieuw enkele projectbesprekingen, 

haalt het artikel ook het belang van de gemeenschappelijke ruimtes aan. Deze verdienen 

volgens de auteur een bijzondere aandacht, zodat ze niet tot conflictueuze toestanden 

leiden. Ze moeten zodanig ontworpen zijn dat particuliere identiteiten niet verdrongen 

worden en dat de privacy van de bewoners gegarandeerd kan worden. Een subtiel 

evenwicht tussen het privéleven en de collectieve activiteiten, zorgt volgens het artikel 

bovendien voor harmonieuze, solidaire relaties. 

Zo werd in het Waals dorpje On een vierkantshoeve omgebouwd tot sociale woningen 

(Géraud en Philippe Lecocq). Het complex van woningen is ingericht rond een centrale 

binnenplaats van de boerderij, maar niets laat op het eerste zicht de dichte bezettingsgraad 

vermoeden. De privacy van de bewoners blijft bewaard door de schikking en configuratie 

van de woningen zelf. Elke woning die rechtstreeks op het binnengebied uitkomt, is 

voorzien van een klein voortuintje die de overgangszone tussen de gemeenschappelijke 

binnenplaats en de private woningen vormt. De bewoners hebben deze intussen 

toegeëigend als verlengde van hun woningen. De veelheid en variatie van de ruimtes 

maken veel gevarieerde interactie tussen de bewoners en hun omgeving mogelijk. De 

openheid zorgt voor de verbinding naar het dorp toe, waardoor ook ontmoetingen 

kunnen plaatsvinden met de omwonenden. In het nieuwbouwcomplex in het dorpje 

Pontaury (La Pierre d’Angle) worden die overgangen van privaat naar collectief  op een 

geheel andere manier aangepakt. De woningen zijn gescheiden door dwarse patio’s die 

een visuele en fysieke link vormen tussen straat, tuinen en het bosrijke gebied achter 

de site. De bewoners eigenen zich deze ruimten op verschillende manieren toe, wat de 

verschillende woningen markeert. Door deze holten krijgt het private leven ook buiten een 

plek zonder dat het beslag legt op de gemeenschappelijke tuinen en de coherentie van het 

project niet in gevaar brengt.

101 DIJK, H., REVIER, E., ‘De Vlaamse woondroom herbekeken’, in A+, nr.235, april-mei 2012, p.80-83.
102 DAWANCE, S., ‘Landelijk Wonen’, in A+, nr.237, augustus-september 2012, p.46-50.
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Fig 73. 
Grondplan van de 
vierkantshoeve in on 
 (A+, 2012)

Fig 74. 
Beeld op binnenplaats 
van de vierkantshoeve 
in on 
 (A+, 2012)

Fig 75. 
Straatzicht op patio’s van 
project in Pontaury 
(A+, 2012)

Fig 76. 
Grondplannen woningen 
project in Pontaury 
(A+, 2012)
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De manier waarop de huisvesting tot stand komt, kan volgens de auteur ook een bijdrage 

leveren aan het gemeenschapsgevoel; de bewoner betrekken bij het ontwerp, eventueel bij 

de uitvoering maar vooral bij het beheer van de woning zal ervoor zorgen dat de bewoners 

het woonproject veel meer zullen toe-eigenen en er een betere woonsfeer zal heersen. Een 

diversiteit aan bewoners versterkt bovendien de sociale cohesie, aldus de auteur, vermits 

het samenleven van gezinnen van verschillende generaties gunstige omstandigheden 

creëert zodat ze elkaar kunnen helpen.

Het architectuurtijdschrift A+ lijkt in zijn artikels meer en meer aandacht te besteden 

aan vormen van Gemeenschappelijk Wonen. Vooral in de sociale context worden veel 

projecten gerealiseerd die met een zekere vorm van collectiviteit wensen om te gaan. Met 

die uitdrukkelijke wens is ook een sociaal flatgebouw in Sint-Jans-Molenbeek ontstaan.103 

Urban Platform bouwde een ensemble van acht sociale woningen voor kroostrijke 

gezinnen die de gemeenschapszin moest bevorderen. De onderdelen moesten volgens 

de architecten zodanig op elkaar inspelen zodat contact, uitwisseling maar vooral sociale 

controle voor de hand zouden liggen. Elk appartement heeft een link met het binnengebied 

en beschikt over een gelijkvloerse ruime berging naast de gemeenschappelijke tuin, wat de 

collectiviteit moet versterken.

103 CoHEN, M., ‘Meesterlijk Gemeenschappelijk’, in A+, nr.237, augustus-september 2012, p.54-55.

Fig 77 & 78. 
Zicht op het binnenplein 

en grondplan van sociaal 
flatgebouw van Urban 

Platform 
(A+, 2012)
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Naast de talrijk aangehaalde voorbeeldprojecten voor sociale huisvesting, wordt 

Cohousing ook aangebracht als oplossing voor de huisvesting van ouderen. In de studie 

Wonen Zonder Zorg(en) wordt de problematiek van de combinatie wonen en zorg onder 

de loep genomen.104 Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, buigt zich in samenwerking met 

BURO II & ARCHI+I over tien woonvormen voor ouderen, gerangschikt volgens de 

mate van het samenwonen. Cohousing wordt daar vermeld als een mogelijke optie voor 

de combinatie zorg-wonen. In het artikel in Dimension wordt eerst uit de doeken gedaan 

hoe Cohousing-projecten er op ruimtelijk vlak uit moeten zien.105

 “Garages of  carports bevinden zich aan de toegang van het perceel, zodat het binnengebied grotendeels 

autovrij is. Speelzones zijn gemeenschappelijk. Een private buitenruimte wordt gecombineerd 

met veel gezamenlijk groen. In een gemeenschappelijk gebouw worden bepaalde voorzieningen 

opgenomen: keuken, eventueel living, wasruimte, loggeerruimte, andere. (…) Een zekere omvang is 

noodzakelijk. De theorie wil dat er minstens 8 en maximum 34 deelnemende wooneenheden moeten 

zijn. Het minimumaantal vermijdt dat er sociale spanningen ontstaan en maakt de investering in 

gemeenschappelijke voorzieningen haalbaar. Het maximumaantal zorgt ervoor dat de schaal redelijk 

blijft.” 106

Tussen de andere in het artikel besproken woonvormen voor ouderen lijkt Cohousing 

hier een buitenbeentje, aldus de auteurs. Toch moeten architecten volgens hen de ogen 

openhouden voor deze nieuwe woonvorm, vermits de aandacht en daarmee ook het 

aantal initiatieven de laatste jaren enorm is toegenomen. Bovendien is de Ruimtelijke 

Ordening voor een Cohousing-project erg belangrijk, wat zeker in het werkveld van de 

architect ligt. Anderzijds wordt toch ook de vraag gesteld waar je als architect nog staat 

in dergelijke projecten, vermits de bewoners van idee tot uitvoering zoveel mogelijk zelf  

in handen willen houden. Het scepticisme redeneert dat de rol al snel herleid zou kunnen 

worden tot die van projectmanager, want consensus tussen de bewoners is het codewoord 

bij het maken van beslissingen. Verder geeft het artikel ook nog mee dat er intussen 

een CVBA107 (Cohousing Projects) bestaat die deze Cohousing-projecten begeleidt en op 

allerhande vlakken advies geeft.

Begin dit jaar verscheen nog in beide vaktijdschriften een artikel over Groepswonen. In 

het tijdschrift Dimension ging het vooral over hoe je als architect omspringt met collectieve 

voorzieningen in dergelijke woonvormen.108 Collectiviteit bij Gemeenschappelijk Wonen 

begint volgens de auteur van het artikel niet op schaal van het project, maar bij de omgeving 

104 BELLENS, S., DEMIL, C., ‘Woonvormen en bouwformules voor morgen’, in Dimension, editie oktober-december 2012, 
p.46-50.
105 Aan het ene uiteinde staat individueel wonen (eigen woning, kangoeroewoning, assistentenwoning of serviceflat) 
tegenover gemeenschappelijke voorzieningen in andere woonvormen (sociale woning, centraal wonen, cohousing gestippeld 
wonen). Het rijtje wordt aan het andere uiteinde afgesloten met het woonzorgcentrum.
106 BELLENS, S., DEMIL, C., ‘Woonvormen en bouwformules voor morgen’, in Dimension, editie oktober-december 2012, 
p.46-50.
107 Coöperatief Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. (internet: www.cooperatiefvlaanderen.be/CVBA, geraadpleegd 
op 15 juli 2013)
108 AUTEUR oNBEKEND, ‘Groepswonen, een collectief “ja”?’, in Dimension, editie januari-maart 2013, p.13-16.
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en de inplanting ervan. Het is belangrijk dat alle actoren betrokken worden, zowel de 

mensen uit de omgeving als de toekomstige bewoners. Op die manier creëer je volgens het 

artikel een draagvlak en houd je rekening met mensen die in eerste instantie niets met het 

project te maken lijken te hebben. Hoe groter het draagvlak daarbij wordt, hoe uitgebreider 

de gemeenschappelijke ruimtes kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld door het betrekken 

van de omgeving gekozen worden voor kinderopvang waar niet enkel de bewoners, maar 

ook de buurt gebruik van kan maken. Daarnaast gaat Gemeenschappelijk Wonen, zo 

stelt de auteur, altijd gepaard met een aantal gemeenschappelijke ruimtes en de rol van 

de ontwerper is hierbij cruciaal. In Cohousing is er altijd een gemeenschappelijke keuken 

en eetzaal aanwezig, aldus het artikel. Ter bevordering van het gemeenschapsgevoel, 

bevinden die zich volgens de auteur het best ergens in een centraal paviljoen, waar ook 

andere functies in onder gebracht kunnen worden. Gezamenlijk parkeren aan de ingang 

van de site, draagt bij tot een autoluw binnengebied en verhoogt de kans op sociaal 

contact. De manier waarop dit binnengebied is vormgegeven, speelt hierbij ook een grote 

rol; wanneer je als bewoner het volledig domein te voet moet doorkruisen, is de kans op 

spontane ontmoetingen groot. Daarnaast moet ook voldoende aandacht besteed worden 

aan privacy van de privé-woningen en -tuinen, maar speelt evengoed de inplanting van de 

brievenbussen een grote rol in kans tot spontane ontmoetingen.109

Maar niet alles kan door de ontwerper vastgelegd worden, zo stelt het artikel verder nog. 

Veel is afhankelijk van de bewonersgroep zelf. Je kunt met een ontwerp wel een collectieve 

sfeer creëren, maar het engagement van de bewoners is de uiteindelijke doorslaggevende 

factor om van Gemeenschappelijk Wonen te kunnen spreken. Door de betrokkenheid 

van de toekomstige bewoners bij het ontwikkelingsproces, een essentiële factor voor 

het succes, is dit engagement in vele gevallen zeer groot. Door bijvoorbeeld zelf  het 

gemeenschappelijk domein te onderhouden, wordt deze gemeenschappelijke sfeer alleen 

maar versterkt.

Het artikel in A+ dat rond dezelfde periode verscheen, had een totaal andere insteek. 

Het was in eerste instantie een kritiek op de wedstrijd Mijn Huis Mijn Jonge Architect, 

georganiseerd door de VMSW. De auteur was één van de deelnemers aan de wedstrijd die 

zich samen met zijn ontwerpteam vragen stelde bij de gebruikelijke verkaveling en pleitte 

voor “een overgang van de individuele kavel naar een collectief  woonmilieu in de geest van Cohousing”.110 

“Het ontwerp stelde de klassieke verkaveling in vraag en zocht naar collectiviteit, sociale cohesie en 

het spaarzaam omspringen met de beschikbare ruimte in de vorm van een transitie-initiatief ”, aldus 

de juryleden. Helaas koos diezelfde jury voor een eerder banale verkavelingsoptie. De 

bekritiseerde wedstrijd MHMJA is volgens de auteur nochtans een ultiem instrument om 

typologische vernieuwing binnen de groepswoningbouw teweeg te brengen; het winnend 

ontwerp wordt namelijk gerealiseerd als voorbeeldproject in een sociaal kader. In plaats 

109 AUTEUR oNBEKEND, ‘Groepswonen, een collectief “ja”?’, in Dimension, editie januari-maart 2013, p.13-16.
110 LYPPENS, G., ‘Meer collectiviteit? Meer experiment!’, in A+, editie februari-maart 2013, p.20



ACTOREN IN HET COHOUSING-VRAAGSTUK 143

daarvan blijft het VMSW in een bekrompen veiligheidsmodus opereren, aldus de auteur, 

uit angst dat de niet-conventionele woonproducten onverkocht zouden blijven. Ook 

Pascal De Decker 111 heeft hierover dezelfde mening:

“Woningbouwmarkt speelt nog op veilig om haar winstgedrevenheid te garanderen, en bedient alleen 

maar wie kan betalen. Nochtans lijkt de sociale huisvesting de ideale sparringpartner in een zoektocht 

naar oplossingen en ingrijpende maatschappelijke verandering.” 112

Academische studies wezen volgens Lyppens al langer uit dat woonwensen en uiteindelijk 

ook woonpraktijken sterk beïnvloedbaar zijn door communicatie vanuit de media 

en door bouwpromotoren. Dergelijke wedstrijden kunnen volgens hem dus net een 

katalysator zijn voor nieuwe ontwerpinzichten en kunnen op die manier de weigerachtige 

bouwpromotoren sensibiliseren. Het is volgens hem dus hoogtijd dat de sector zich (samen 

met de overheid) bewust wordt van het belang van haar rol in dit verhaal. Initiatieven 

zoals Pilootprojecten Wonen zijn hier reeds een goede start, maar als de woningbouwsector 

zijn huidig beeld over de wooncultuur niet aanpast, zal er volgens Lyppens nooit een 

trendbreuk plaatsvinden.

 “Ruimtelijke, sociale en ecologische transitie kan enkel in gang gezet worden als de typologische 

vernieuwing omarmd wordt als instrument voor het zoeken naar antwoorden op vragen die de huidige 

diversiteit aan leefstijlen met zich meebrengt.”113

Hoewel er wel wat geschreven wordt over vernieuwende typologieën, al dan niet in 

de sociale sector, zijn de gerealiseerde projecten eerder schaars. Met het artikel wil de 

schrijver aantonen dat er reeds voldoende mogelijkheden en kanalen zijn om Cohousing 

en andere gemeenschappelijke woonprojecten te lanceren, maar dat het debat eerst actief  

van bovenaf  gestuurd moet worden, voor de uitvoerende actoren ook op de kar zullen 

springen.

111 Pascal De Decker is socioloog-planoloog, docent op Hogeschool Sint-Lucas Architectuur en onderzoeker in de domeinen 
wonen, stedelijke problematiek en ruimtelijke ordening (Internet: www.architectuur.sintlucas.wenk.be/index.php?id=238, 
geraadpleegd op 15 juli 2013)
112 DE DECKER, P., ‘en nu écht sociaal’ in A+, nr.237, editie augustus-september 2012, p.34-35
113 LYPPENS, G., ‘Meer collectiviteit? Meer experiment!’, in A+, editie februari-maart 2013, p.20
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 II. PersartiKels

Naast de vakpublicaties die ontwerpers laten kennismaken met een vernieuwde 

woontypologie, is het ook belangrijk dat er een mapping wordt uitgevoerd van relevante 

krantenartikelen die berichten over deze gemeenschappelijke woonvorm. Net zoals 

ontwerpers gesensibiliseerd moeten worden over ontwerpmogelijkheden, is het belangrijk 

dat ook gebruikers worden ingelicht over nieuwe woonmogelijkheden. Binnen de media 

begint het Cohousing-verhaal een stuk eerder dan in de architectuurwereld. In 2001 

wordt een eerste maal bericht over Cohousing, in het kader van een eerste initiatief  in 

Alsemberg.114 In de jaren daarna verschijnen op regelmatige basis en in diverse kranten 

artikels die de alternatieve woonoptie bespreken; al dan niet in het breder kader van 

Samenhuizen. In 2012 is er een enorme piek op te merken in het aantal artikelen.

Wanneer er ingezoomd wordt op de inhoud van de artikelen, kunnen drie grote thema’s 

onderscheiden worden. De meeste artikels zijn getuigenissen van (toekomstige) bewoners 

van een project. Aan de hand van een groeiend aantal initiatieven, meer aandacht van de 

overheid voor het fenomeen en de voltooiing van de twee eerste Cohousing-projecten 

in Vlaanderen in 2011, kan de piek van media-aandacht in 2012 verklaard worden. Vele 

artikels handelden toen over het samenwonen in de eerste twee Cohousing-projecten in 

Vinderhoute en Clabecq en de problemen die de kop opstaken in aanloopfase. Daarnaast 

zijn nog twee andere thema’s die grotendeels stabiel maar in mindere mate in de media 

voorkomen, namelijk de bespreking van het fenomeen Cohousing en enkele artikels die 

de rol van de overheid in het verhaal naar voren brengen.

114 Het project ging uiteindelijk niet door wegens politieke tegenkanting. Een deel van de initiatiefnemers heeft dan een 
project in Clabecq gerealiseerd (Internet: www.lagrandecense.be/index2.html, geraadpleegd op 15 juli 2013)
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De artikels scheppen een goed beeld van de reden waarom mensen kiezen voor deze 

aparte manier van wonen. Zo getuigt een initiatiefnemer in een interview dat hij samen 

met zijn vrouw al een aantal jaren op zoek was naar een alternatieve leefvorm die een 

antwoord kon bieden op de vervreemding in de hedendaagse maatschappij, maar waarbij 

ze toch nog voldoende privacy konden genieten. Zij wilden meer sociaal contact met hun 

nabije omgeving. Het was echter niet onmiddellijk duidelijk hoe ze dat konden bereiken, 

tot ze in Denemarken Cohousing ontdekten en met enkele bevriende koppels beslisten 

om een eigen project op te starten.115 Een andere vrouw getuigt dat zij het zeer moeilijk 

heeft en absoluut niet fijn vindt om ’s avonds alleen te zitten. Volgens haar houdt de 

maatschappij nog te veel vast aan het ideaalbeeld van het kerngezin, zonder rekening te 

houden met mensen die buiten dat kader vallen of  er plots alleen voor staan. Voor haar 

biedt Cohousing de mogelijkheid zich te omringen met mensen die ze min of  meer kent 

en bij wie ze zich op haar gemak voelt.116 De initiatiefnemers zijn het erover eens dat 

met Cohousing het dorpsgevoel van vroeger opnieuw opgeroepen kan worden, met het 

grote verschil dat je nu zelf  je buren kunt kiezen. Het biedt volgens hen bovendien ook 

de mogelijkheid om te wonen op unieke locaties waar je als gezin of  individu enkel maar 

van kunt dromen.117

Hoewel het sociale aspect een belangrijke drijfveer is voor vele toekomstige bewoners, 

is Cohousen ook zeer praktisch, zo getuigen enkelen. Er worden op regelmatige basis 

maaltijden aangeboden, die niet verplicht zijn maar wel de gelegenheid bieden om de sfeer 

in de groep te bevorderen. Elk gezin moet maar om de twee à drie weken koken, zodat de 

rest de kans krijgt om samen een aperitiefje te drinken en wat bij te praten.118 Het is vooral 

115 DEPRAETERE, I., ‘Eerste “Samenhuizing” komt in Alsemberg’, in Het Nieuwsblad, 20 april 2001.
116 AUTEUR oNBEKEND, ‘Liever Samen’, in De Standaard, 19 april 2002.
117 DECAESTECKER, B., ‘Friends in Vlaanderen’ in Het Nieuwsblad, 28 april 2005.
118 RUTTEN, A., ‘Verliefd zijn op project is niet genoeg’ in Het Nieuwsblad, 2 december 2006.
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een grote meerwaarde voor alleenstaanden zodat ze ’s avonds niet in de eenzaamheid 

vervallen. Ook grote gezinnen maken dankbaar gebruik van deze maaltijden; “Na het 

werk ga je snel iets eten met de kinderen. Daarna ga je weer naar huis en heb je je gezinsleven terug”, 

getuigt één van de bewoners.119 Maar dat praktische kan zich ook nog op andere vlakken 

ontwikkelen; jongere bewoners kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen voor oudere 

bewoners die slecht te been zijn. Omgekeerd kunnen oudere mensen die meer thuis zijn 

af  en toe op de kinderen passen.120 Iedere leeftijdsgroep heeft bij Cohousing wel op de één 

of  andere manier een meerwaarde voor de groep volgens de initiatiefnemers.

Het is daarom volgens hen belangrijk om een zo divers mogelijke groep mensen aan 

te trekken.121 Qua leeftijden van personen en qua gezinssamenstelling is in de reeds 

gerealiseerde projecten al een grote diversiteit aanwezig, maar helaas beperkt de 

woonoptie zich nu nog tot een bezetting van hoogopgeleiden met voldoende financiële 

draagkracht. Dat komt voornamelijk doordat vele Cohousers bewust kiezen voor een 

ecologische woonplek.122 Bij nieuwbouwprojecten wordt voornamelijk gekozen voor lage-

energiewoningen of  passiefhuizen, en bij vernieuwbouw wordt daar ook zoveel mogelijk 

aan tegemoet gekomen. Dat gaat natuurlijk gepaard met een zeker kostenplaatje, wat het 

financieel niet direct aantrekkelijker maakt. “Het is niet goedkoper dan een gewone eengezinswoning, 

maar je krijgt er wel meer voor in de plaats”, zo zeggen enkele bewoners.123 En net doordat 

ecologisch bouwen de kostprijs naar omhoog haalt, krijgt Cohousing een eerder elitair 

kantje.124 Vele initiatiefnemers willen echter graag mensen betrekken die het financieel 

minder goed hebben, maar de maar de ondersteuning en facilitatie die daarvoor nodig 

is, is volgens hen nog onbestaande.125 Er kan bijvoorbeeld niet teruggegrepen worden 

naar premies of  voordelen, vermits die enkel geschreven zijn op maat van de klassieke 

gezinswoning.126 Maar ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zitten bijvoorbeeld nog 

vast in een keurslijf  van wetten, waardoor ze geen gemeenschappelijke ruimtes kunnen 

creëren.127

Hoewel de meeste artikels – zeker in de beginjaren – het begrip Cohousing uitgebreid 

uitleggen om een vergelijking met communes of  sektes te vermijden, moeten de bewoners 

toch nog vaak rekening houden met onbegrip over het idee. Vele buitenstaanders hebben 

absoluut geen idee waarover het gaat, getuigen initiatiefnemers.128 Wanneer het woord 

gemeenschappelijkheid gebruikt wordt, denkt men in eerste instantie nog aan de commune-

beweging van de jaren zestig, hoewel elk huishouden over een eigen woning en voldoende 

privacy beschikt. “Omdat we veel in groep doen, denken mensen al snel aan een commune, maar 

119 HEYVAERT, J., ‘Terug naar het oude dorpsgevoel’, in De Standaard, 24 november 2012.
120 AUTEUR oNBEKEND, ‘Samen ecologisch wonen in Vinderhoute’, in Weekend Knack, 12 november 2008.
121 PoNSAERTS S., ‘Cohousing zoekt medebewoners’, in Het Laatste Nieuws, 12 december 2008.
122 SWIMBERGHE, P., ‘De duurzame wijk binnen handbereik’, in Knack, 9 maart 2010.
123 VANDERSTRAETEN, S., ‘Het dorpsgevoel in een privéwijk’, in Het Laatste Nieuws, 23 februari 2007.
124 VAN SYNGHEL, B., ‘Cohousing krijgt elitair kantje’, in Het Laatste Nieuws, 24 mei 2013.
125 GALLE, C., ‘Ga samenhuizen, hè’, in Knack, 18 mei 2011.
126 CREVE, L., ‘Deel een dak’, in Knack, 28 maart 2012.
127 DEBACKER, L., ‘Meer cohousing in Vlaanderen: mooi in theorie, onhaalbaar in de praktijk’, in De Morgen, 24 mei 2012.
128 AUTEUR oNBEKEND, ‘Liever Samen’, in De Standaard, 19 april 2002.
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het is net ontstaan als een reactie daarop. De nadruk ligt veel meer op privacy en structuur”.129 De 

privéwoningen, vaak met eigen tuintje of  terrasje, geven volgens de bewoners voldoende 

mogelijkheid om zich even terug te trekken uit het gemeenschapsleven.130 Toch kan het 

gemeenschapsleven niet volledig genegeerd worden; Cohousing heeft ook zijn keerzijde. 

Doordat ze alles zelf  in de hand hebben, wordt het engagement veel groter en duurzamer, 

maar dat betekent ook veel meer werk voor de gezinnen die er wonen.131 Er moet vooraf  

veel samengekomen worden om alles te regelen, en dat gebeurt niet altijd zonder conflicten. 

Ook wanneer iedereen er woont, wordt er verwacht dat de bewoners af  en toe vergaderen 

om nieuwe afspraken te maken, wat niet iedereen even graag doet.132 Alles wat van enig 

belang kan hebben voor de gemeenschap, moet namelijk in groep besproken worden, 

waardoor je als individu niet zomaar over iets kunt beslissen. Het idee van de commune 

blijft hierdoor nog altijd voortleven en de onwetendheid zorgt ervoor dat omwonenden 

niet altijd te overtuigen zijn.

Het vormen van een gelijkgestemde groep loopt ook niet altijd van een leien dakje. Vele 

mensen spelen met het idee, maar vinden geen (of  niet snel genoeg) gelijkgezinden om 

dat idee te materialiseren. Er ontstaan onder vrienden vaak initiatieven, die door gebrek 

aan gestructureerde aanpak op niets uitlopen. “Initiatiefnemers mogen nog zo enthousiast zijn, 

geen enkele architect, geen enkele overheid, geen enkele eigenaar wil in zee gaan met een groep die niet 

met één stem spreekt.” zo klinkt het.133 Om daaraan tegemoet te komen, werd Samenhuizen 

vzw opgericht, die diverse initiatieven tot Gemeenschappelijk Wonen overkoepelt en de 

totstandkoming van nieuwe projecten stimuleert.134 Daarnaast is het de bedoeling om 

met de organisatie de politiek te bespelen, vermits de weg naar een gerealiseerd project 

vaak bemoeilijkt wordt door wetten en regels.135 De coöperatieve vennootschap Cohousing 

Projects werd in 2012 ook opgericht om particuliere groepen in dit proces te begeleiden.136

Het is echter niet zo dat wanneer de groep zich gevormd heeft, de weg naar een 

uiteindelijke realisatie vanzelf  gaat. Zo ervaren vele initiatiefnemers nog andere 

moeilijkheden wanneer ze hun idee willen realiseren. Banken reageren terughoudend 

wanneer je met enkele gezinnen een lening wenst aan te vragen, hoewel de toegepaste 

juridische structuur meestal dezelfde is als bij appartementsgebouwen. Bovendien 

zorgen de vele administratieve en juridische regels ervoor dat het proces nogal lang kan 

aanslepen.137 Een toekomstige bewoner bevestigt dat velen afhaken eens ze weten dat het 

toch een aantal jaren duurt vooraleer een project gerealiseerd wordt.138 Anderen moeten 

129 CoCQUYT, B., ‘Cohousing: samen leven maar toch apart’, in Het Laatste Nieuws, 5 januari 2013.
130 MAEYENS, E., ‘Kijk ze zijn mijn was aan het opplooien’, in De Standaard, 29 juni 2010.
131 GALLE, C., ‘Ga samenhuizen, hè’, in Knack, 18 mei 2011.
132 DE VRIEZE, M., ‘Dit is dé oplossing voor de eenzaamheid in onze maatschappij’, in De Tijd, 27 april 2013.
133 CLEEREN, E., ‘Samen wonen, maar toch ook apart’, in De Tijd, 21 maart 2013.
134 RAES, K., ‘Samenhuizen, Samenthuizen’ in De Morgen, 26 juni 2002.
135 VANDEN BoSSCHE, S., ‘We doen het voor het stamgevoel’ in De Morgen, 13 november 2006.
136 CLEEREN, E., ‘Samen wonen, maar toch ook apart’, in De Tijd, 21 maart 2013.
137 AUTEUR oNBEKEND, ‘Praktische problemen bij ‘Anders gaan wonen’ schrikken veel kandidaten af’, in Gazet Van 
Antwerpen, 1 april 2006.
138 DECAESTECKER, B., ‘Friends in Vlaanderen’ in Het Nieuwsblad, 28 april 2005.
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verplicht vertrekken omdat het opeens toch financieel niet meer haalbaar wordt wanneer 

de plannen realiteit worden.139 Daarnaast staat of  valt een project met de medewerking 

van de lokale overheid. Zo zagen enkele initiatiefnemers hun idee op de klippen lopen 

nadat de gemeentelijke oppositie zich tegen het project keerde.140 Maar ook het vinden 

van bouwgrond of  een site, gebeurt niet zomaar zonder slag of  stoot. Het is al moeilijk 

om een site te kiezen die qua zonering en regelgeving voldoende mogelijkheden biedt. En 

zelfs als de zone geschikt is, begint vaak een moeilijke en vermoeiende fase van uitleg en 

verheldering geven aan de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsniveaus.141 Zo 

getuigt een Mechelse groep dat ze moeilijkheden hebben in het vinden van een betaalbare 

bouwgrond waar projectontwikkelaars het terrein met een hoger bod niet inpikken.142

Veel initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de overheid meer inspanningen moet leveren 

om Cohousing te ondersteunen. Het idee lijkt simpel en ideaal, maar veel initiatieven 

gaan niet door omdat de obstakels in de praktijk op te veel juridische en administratieve 

problemen stuiten.143 Dat heeft dan opnieuw te maken met de term Gemeenschappelijk 

Wonen die officieel niet bestaat en in geen enkele wettekst voorkomt.144 Cohousing is eerst 

en vooral een beleidskwestie volgens de initiatiefnemers. De overheid moet ervoor zorgen 

dat het aanbod om aan Cohousing te doen groot en aantrekkelijk genoeg is. Zolang de 

overheid zich niet bewust wordt van het potentieel, zal het scepticisme blijven, aldus de 

initiatiefnemers, en zal het enkel bij sporadische initiatieven blijven. Bovendien, beweert 

zelfs één van de bewoners, zullen mensen er pas warm voor lopen wanneer eerst de 

projectontwikkelaars het nut van samen aankopen en samen wonen zullen inzien. Dan pas 

zal het op grotere schaal toegepast kunnen worden, maar dan nog zullen de initiatieven 

volgens hen van onderuit moeten komen, vermits er zich eerst een groep moet vormen 

vooraleer een project kan starten.145

*****

Ook vanuit deze hoek lijkt er een zekere bewustwording te ontstaan voor Cohousing. 

In de vaktijdschriften wordt er minder aandacht besteedt aan Cohousing zelf, maar 

komen wel meer artikels, essays en projectbesprekingen aan bod die de typologieën 

van het Groepswonen of  Gemeenschappelijk Wonen beschrijven. Daar wordt in grote 

mate stilgestaan bij de vormgeving van deze typologie, of  het architecturale kader; in 

een eerder hoofdstuk besproken als Hardware. In vergelijking met de persartikels, is de 

aandacht echter bijzonder beperkt. Dat kan enerzijds te maken hebben met het feit 

dat de Cohousing-typologie op architecturaal vlak geen duidelijk nieuwe typologie is 

en de projecten vaak ook geen Starchitecture zijn. Als architect wordt je niet rechtstreeks 

139 ABBELooS, J-F., ‘Het tijdperk van de villa is voorbij’, in De Standaard, 31 augustus 2012.
140 AUTEUR oNBEKEND, ‘Zoeken naar harmonie’, in De Standaard, 2 augustus 2008.
141 VoNCK, S., ‘Almaar meer kangoeroes in onze steden’, in De Tijd, 27 april 2013.
142 WANNES, V., ‘Cohousing vindt geen locatie’, in Het Laatste Nieuws, 29 januari 2010.
143 DE WITTE, L., ‘Cohousing in Brussel’, in De Standaard, 27 september 2010.
144 GALLE, C., ‘Ga samenhuizen, hè’, in Knack, 18 mei 2011.
145 AUTEUR oNBEKEND, ‘Liever Samen’, in De Standaard, 19 april 2002.
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geconfronteerd met het begrip, maar is het noodzakelijk om eerst tussen de lijntjes te 

lezen, voor je beseft dat met de besproken typologie de lijn naar Cohousing getrokken kan 

worden. Dit gebrek aan gebouwde prototypes en nieuwe ontwerpinzichten – die kunnen 

leiden tot een sensibilisering – zorgen ervoor dat bouwpromotoren eerder weigerachtig 

staan tegenover vermeende radicale vondsten. Ook de MHMJA-wedstrijd – die een ideale 

sensibilisatie kan zijn voor typologische vernieuwing binnen de Groepswoningbouw 

– staat in veiligheidsmodus, uit angst dat deze niet-conventionele woonproducten 

onverkocht blijven. Dit staat lijnrecht tegenover het verschijnen van deze alternatieve 

woonoptie in de persberichten. Daar wordt er net zeer veel aandacht besteed aan het 

fenomeen Cohousing. Hier wordt bijna niet ingegaan op de architecturale omkadering of  

Hardware, maar wordt meer de nadruk gelegd op de totstandkoming van het project en 

welke obstakels de bewoners daarbij overwonnen hebben. Daarnaast wordt ook stilgestaan 

bij het gebruik van de typologie, of  de Software, en hoe ze de voordelen en nadelen van 

wonen in een Cohousing-project ervaren. Of  het vraagstuk op deze manier gestuurd werd 

is te betwijfelen, maar de aanwezigheid in de pers heeft zeker de aandacht van het publiek 

getrokken, waardoor de onwetendheid van de Vlamingen misschien plaatsgemaakt heeft 

voor een iets enthousiaster onthaal.
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5.4. Operationele Kader
Hoewel de rol van de overheid en (gespecialiseerde) media niet te onderschatten valt, is 

toch de inzet van individuen en initiatiefgroepen de motor achter het ontstaan van de 

Woongemeenschappen. Koepelorganisaties spelen ook een belangrijke rol bij de beweging 

van Gemeenschappelijk Wonen. Door informatie te verspreiden en een forum te creëren 

spelen zij een ondersteunende en faciliterende rol bij de opstart van nieuwe projecten en 

de ondersteuning van bestaande Woongemeenschappen. Maar ook publieke producenten 

van woningbouw, zoals huisvestingsmaatschappijen of  stadsontwikkelingsbedrijven 

spelen hierin een grote rol. De mate van bereidwilligheid waarmee zij in het project 

meestappen, kan zeker niet onderschat worden wat betreft het slagen van een project en 

een algemene appreciatie van het publiek.

 I. PriVate aCtoren

De grootste rol in het Cohousing-vraagstuk kan wellicht toegeschreven worden aan de 

vrijwilligersbeweging Samenhuizen vzw. Deze vzw werd in 2000 opgericht en ondersteunt 

op een proactieve manier en in een ruim perspectief  het idee Gemeenschappelijk Wonen 

in Vlaanderen. De Waalse tegenhanger Habitat Groupé werkt nauw samen met de vzw 

en ondersteunt Gemeenschappelijk Wonen onder de taalgrens. De koepelorganisatie 

wordt bij de private actoren gerekend omdat ze in eerste instantie opgericht werd door 

initiatiefnemers van Gemeenschappelijk Wonen en nog steeds gestuurd wordt door enkele 

individuen die op een actieve manier andere initiatiefnemers trachten te ondersteunen. 

De website – die dienst doet als actief  informatiekanaal en waarop de vereniging 

verschillende activiteiten aankondigt – heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van 

Gemeenschappelijk Wonen in Vlaanderen.

Helaas kan de bijdrage van de vereniging in zijn beginjaren niet achterhaald worden. Voor 

2006 is er niets terug te vinden over mogelijke actieve ondersteuning van de vereniging, 

hoewel die er mogelijks wel geweest is. Een eerste activiteit van de vereniging wordt 

teruggevonden in 2006, met het samenstellen van een gratis Startgids voor Samenhuizers. Deze 

startgids bundelt enkele belangrijke aspecten die in overweging genomen moeten worden 

wanneer een Woongemeenschap gerealiseerd wordt. Onder andere het opstarten van 

een groep, de financiële mogelijkheden, juridische structuren en groepsprocessen komen 

daarbij aan bod.146 Vermits de wetten en regelgeving hoogstwaarschijnlijk achterhaald zijn, 

wordt momenteel gewerkt aan twee nieuwe startgidsen. In 2007 werden de knelpunten 

in dit proces voor een eerste maal in kaart gebracht.147 De nota was een eerste ruwe 

versie van de verschillende moeilijkheden die startende groepen konden ondervinden en 

vormde de basis voor een onderzoeksrapport uit 2010.

146 DE LEEUW, E., JoNCKHEERE, L., KUMS, R., Startgids voor Samenhuizers, info en tips bij het opstarten van een 
woongemeenschap, niet-gepubliceerde startgids, 2006.
147 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., Knelpuntennota ivm Samenhuizen’, niet-gepubliceerde nota, 2007.
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In 2010 werd de vereniging door de Koning Boudewijnstichting en met steun van het 

Luchtkasteelfonds148 opgeroepen om een studie uit te voeren naar de knelpunten en 

sporen van oplossingen bij het realiseren van Gemeenschappelijk Wonen projecten. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat alles in een stroomversnelling terecht kwam.

 “De algemene doelstelling van dit onderzoek is informatie aan te reiken die het voorbereiden, opstarten 

en bewonen van Gemeenschappelijk Wonen in ons land vergemakkelijkt. Daartoe willen we gegevens 

en inzicht verwerven in al de mogelijke knelpunten en de moeilijkheden hierbij en in de mogelijke 

oplossingen.” 149

Het rapport bestaat in eerste instantie uit een heldere definitie van Gemeenschappelijk 

Wonen, met de daaraan gekoppelde meerwaarde, om daarna dieper in te gaan op de 

knelpunten die het in Vlaanderen nog ondervindt. Hoewel het een zeer diepgaande studie 

is, wordt in het onderzoek naar het aantal Vlaamse Woongemeenschappen nauwelijks een 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende gemeenschappelijke woonvormen (Centraal 

Wonen, Cohousing, Woongroep en Leefgemeenschap). Dat geeft een vertekend beeld over 

het aantal Cohousing-projecten die in Vlaanderen aanwezig zijn, vermits Woongroepen 

en Leefgemeenschappen op veel grotere schaal voorkomen.

148 Het ‘Luchtkasteel’ was een solidaire leef- en woongemeenschap, sinds 1997 gevestigd in een voormalig kloostergebouw 
in Kain (Doornik). In 2007 werd beslist de woon- en leefgemeenschap en de coöperatieve vennootschap stop te zetten. De 
bewoners van de bleven echter de filosofie van het solidair samenwonen zeer genegen en richtten daarom in 2008 een fonds 
op binnen de Koning Boudewijnstichting. Hun doel was om met de vrijgekomen middelen initiatieven van algemeen belang te 
ondersteunen, die vormen van solidair samenwonen – met sociale en ecologische accenten – promoten. Voor het uitvoeren 
van deze opdracht werd een bedrag van 7500 euro ter beschikking gesteld, in JoNCKHEERE, L., KUMS, R., Knelpuntennota 
ivm Samenhuizen’, niet-gepubliceerde nota, 2007.
149 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.60.

3.1. Centraal Wonen, Cohousing, Woongroepen en 
Leefgemeenschappen 
 
 
In de loop van de laatste decennia werden in ons land vele woongemeenschappen van het type ‘Centraal 
Wonen’, ‘Cohousing’, ‘Woongroep’ en ‘Leefgemeenschap’ gecreëerd. Als we het jaar van opstarten 
bekijken van de projecten waarvan deze datum ons bekend is, dan zien we dat er in de loop van de 
laatste decennia een duidelijke toename is van het aantal gerealiseerde woongemeenschappen. 
 
Grafiek 10 (enquête Samenhuizen):aantal projecten / startjaar  
 

 
 
Van de bestaande gemeenschappen zijn er ons 22 bekend in de Brusselse Regio, 63 in Vlaanderen en 59 
in Wallonië. In totaal voor België registreren we op dit moment 144 woongemeenschappen. 
Onderstaande grafiek toont een verdeling volgens soort en aantal bewoners.   
 
Grafiek 11 (enquête Samenhuizen):type project / aantal bewoners  
 

 

Fig 81. 
Aantal Vlaamse 
Woongemeenschappen 
(Samenhuizen vzw)



152

De tijdelijke gemeenschapshuizen, die in studentensteden nogal vaak opduiken en iets 

vluchtiger zijn, worden dan wel afzonderlijk aan dit rapport toegevoegd. Een onderzoek 

over de knelpunten zelf, gaat dan wel weer enkel over projecten van Centraal Wonen en 

Cohousing, die qua aanloop naar de realisatie dezelfde fases moeten doorlopen. De reden 

waarom hier de Woongroepen en Leefgemeenschappen niet worden opgenomen, is mijns 

inziens omdat deze zich voornamelijk in de huursector bevinden, waarbij één persoon 

onderverhuurt aan de andere bewoners. Daarbij doorlopen zij niet dezelfde fases en 

ondervinden zij andere knelpunten die voornamelijk betrekking hebben op de bewoning, 

zoals problemen met de sociale zekerheid en domiciliëring.150 De knelpunten worden 

besproken aan de hand van de verschillende fases die een project moet doorlopen. Dit 

gaat van idee tot realisatie, wat een mooi beeld weergeeft van de verschillende stappen 

die genomen moeten worden. Bovendien omvat het ook de moeilijkheden die groepen 

ervoeren en Good Practices om deze fases zo goed mogelijk te doorstaan.151

De factoren die aan bod komen in het rapport, lopen grotendeels gelijk met de 

aandachtspunten die de bewoners aanhaalden tijdens de interviews, zoals zal blijken. 

Zo komt in het rapport duidelijk naar voor dat het groepsproces en het eigen beheer 

twee belangrijke slaagfactoren zijn voor het project. Duidelijke afspraken – die best in 

consensus worden gemaakt – zijn hierbij onontbeerlijk. Om gelijkgezinden aan te trekken 

is het belangrijk een visietekst op te stellen en daarbij de streefdoelen van het project mee 

te delen.

Het groepsproces tijdens de opstartfase is vooral van belang voor de relatie 

met de medebewoners tijden de bewoning. In de meeste interviews komt 

die relatie naar voor als zeer positief. In het interview La Grande Cense echter 

blijken de geïnterviewden niet echt tevreden over de manier waarop de 

groep nu in elkaar zit. Tijdens de bouwfase zijn er barsten gekomen in de 

groep, omdat die toen heel erg onder druk kwam te staan. Ze verklaren niet 

genoeg aandacht geschonken te hebben aan de groepssamenhang wegens 

de moeilijkheid van het opstartproces. Enkele financiële misrekeningen 

hebben deze druk bovendien nog verhoogd. Daarom is de band met 

sommige medebewoners nu ronduit slecht en werkt het project niet zoals 

ze gehoopt hadden. Het sociale aspect wordt nog maar gedragen door een 

deel van de groep en sommige bewoners nemen niet meer actief  deel aan het 

gemeenschapsleven. Door de grootte van het project, zijn de spanningen 

wel minder voelbaar en kunnen de overige bewoners de gemeenschappelijke 

activiteiten wel nog organiseren. Hier zijn de meeste bewoners buren voor 

150 Een vaak voorkomend knelpunt bij woongroepen en leefgemeenschappen is bijvoorbeeld het verlies van een 
werkloosheidsuitkering, vermits er volgens de wet « samengewoond » wordt. Tijdens de aanloopfase treden hier minder 
tot geen grote knelpunten op, vermits er meestal gehuurd wordt door een persoon en onderverhuurd wordt aan de andere 
personen. De situatie is hier zeker niet ideaal maar verder onderzoek valt buiten het kader van deze thesis.
151 Voor een gedetailleerd ‘stappenplan’ verwijs ik graag verder naar het rapport : JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., 
MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.76-142.
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elkaar.152 Dat is ook hoe de geïnterviewde van het project Vinderhoute zijn 

gemeenschap zou omschrijven. Het ligt ergens tussen buren en vrienden, 

zo verklaart hij. Ze lopen elkaars deur niet plat maar kunnen wel op elkaar 

rekenen. Door de bewuste keuze om in het project te stappen, liggen 

volgens hem de levensvisies dichter bij elkaar waardoor iedereen min of  

meer op dezelfde golflengte zit en elkaar dus logischerwijze beter ligt. 

Hoewel hij met zijn vrouw later in het project gestapt is, heeft hij toch het 

gevoel volledig bij de groep te horen.153 Ook Peter Vermeulen die werd 

geïnterviewd voor het project Haringrokerij beschreef  de gemeenschap 

op die manier. Hij verklaart betere vrienden te hebben buiten het project 

maar door het volledige proces toch een band te hebben opgebouwd met 

zijn medebewoners. In het begin van de opstart hadden ze namelijk tijd 

genomen elkaar goed te leren kennen op een intensief  Ardennen-weekend 

en werden alle taboe’s – vooral over geld – doorbroken. Op die manier 

werd er een vertrouwen opgewekt die de band enkel maar versterkte. De 

bewoners waren vooraf  reeds kennissen, en zaten allemaal wat op dezelfde 

golflengte dus dat heeft volgens hem zeker ook meegespeeld in de goede 

werking van het project; hoewel hij het zelf  liefst iets socialer had gezien. 

Anderzijds zijn ook twee huurwoningen aanwezig, waar reeds verschillende 

mensen gewoond hebben. Het zorgt voor wat afwisseling maar ze hebben 

er toch een andere relatie mee vermits zij het hele proces niet meegemaakt 

hebben.154 In het project Meerhem beschrijft de geïnterviewde zijn band met 

de medebewoners op een heel andere manier. Hij is er ook maar tegen het 

einde van het opstartproces bijgekomen, maar daar werd de groep vooral 

gevormd tijdens de verbouwingswerken. De bewoners hebben heel veel 

zelf  gedaan en iedereen hielp elkaar bij het afwerken van elkaars woning. 

Dat heeft er volgens hem voor gezorgd dat er een intens kameraadschap is 

ontstaan. Het zijn niet allemaal even intieme vrienden, zo verklaart hij, maar 

het gaat bij iedereen wel veel verder dan gewoon buren zijn; iedereen is wel 

begaan met het welzijn van de anderen.155 De bewoners van De Kaasdroger 

maken de vergelijking met een huwelijk, waar je een serieus verbintenis 

aangaat en je warmte en genegenheid voor elkaar voelt, maar waar je ook 

elkaars minderen kanten moet leren appreciëren en afspraken in overleg 

moet maken. Het is volgens hen iets wat tussen een hechte familie en goede 

buren ligt, maar eigenlijk moeilijk te beschrijven is omdat ze nergens anders 

bestaat. In groepsversterkende activiteiten hebben ze niet echt geïnvesteerd 

vermits het maar een klein project is en iedereen wat op dezelfde golflengte 

zit. Zodra het klikte met het koppel dat de vierkantshoeve reeds gekocht 

152 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
153 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
154 DEVLoo, J., Centraal Wonen Haringrokerij, interview met VERMEULEN, P., Antwerpen, 11 april 2013.
155 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
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had, is de rest snel vanzelf  gegaan. De gezamenlijke werkmomenten en 

vergaderingen hebben daar volgens hen wel onbewust aan meegeholpen.156

Naast het groepsproces is volgens het rapport het eigen beheer ook een 

grote slaagfactor voor de projecten. Elke geïnterviewde is het erover 

eens dat de projecten goed lopen wanneer duidelijke afspraken gemaakt 

worden. Enkele afspraken zijn impliciet, zoals in het project Meerhem: daar 

is het een ongeschreven regel dat wanneer de gordijnen dicht zijn, de 

persoon in kwestie liever alleen zit. In Vinderhoute geldt de regel dat slechts 

een beperkt aantal dieren toegelaten zijn. Terwijl enkele bewoners van La 

Grande Cense liever geen vreemden in het paviljoen hebben. In de Haringrokerij 

wordt je verwacht enkele keren per jaar deel te nemen aan een klusdag. 

Andere afspraken worden besproken op maandelijkse vergaderingen, 

wat voor sommigen als iets minder aangenaam ervaren wordt dan voor 

anderen.157 De meeste afspraken gaan over de gemeenschappelijke delen, 

waar naast onderhoud en gebruik ook de financiële verdeelsleutels van 

belang zijn. In elk project redeneren ze hiervoor op een andere manier. 

In Vinderhoute redeneren ze dat een gezin van vijf  personen meer gebruik 

zal maken van de gemeenschappelijke dingen dan een alleenstaande. 

Daarom worden de verdeelsleutels daar berekend op het aantal hoofden 

per gezin. 158 De geïnterviewde van de Haringrokerij redeneert op een 

tegenovergestelde manier. Hij vermoedt dat een alleenstaande net veel 

meer in de gemeenschappelijke delen zal vertoeven omdat de kans veel 

groter is om daar andere bewoners te ontmoeten. Toch rekenen zij niet met 

verdeelsleutels en splitsen ze alle kosten gewoon door het aantal gezinnen. 

Het verbruik van de gemeenschappelijke delen is namelijk zeer klein en 

wordt betaald door de inkomsten die zij verwerven met de huur van twee 

woningen en een kantoor. Wanneer iemand de gemeenschappelijk ruimte 

gebruikt voor een feestje, moet er wel een forfaitaire vergoeding betaald 

worden.159 In La Grande Cense gebeurt de verdeelsleutel aan de hand van de 

oppervlakte van de individuele woning. Wanneer je dus met een groot gezin 

op een kleine oppervlakte woont, hoef  je slechts evenveel te betalen als een 

alleenstaande die op een even grote oppervlakte woont.160 De bewoners 

van Meerhem berekenen hun verdeelsleutel voor de algemene kosten 

enkel op de hoofden van de volwassenen. Voor het elektriciteitsverbruik 

van de gemeenschappelijke ruimte zijn ze er nog niet aan uit. Er werd 

156 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
157 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013 en DEVLoo, J., Cohousing 
La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
158 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
159 DEVLoo, J., Centraal Wonen Haringrokerij, interview met VERMEULEN, P., Antwerpen, 11 april 2013.
160 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
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afgesproken dat het opgevolgd zal worden en verder geëvalueerd worden 

aan de hand van de resultaten, zodat ze konden beslissen wat de beste 

manier is om een stimulans te zijn om het zo veel mogelijk te gebruiken.161 

In De Kaasdroger ten slotte, gebeuren de algemene verdeelsleutels via de 

oppervlakte van de woningen, zoals in La Grande Cense. Voor het verbruik 

van de gemeenschappelijke delen, zullen ze net zoals in Meerhem evalueren 

en bespreken eens de situatie zich voordoet.162

Een eerste knelpunt dat aan bod komt in het rapport, is het zoeken naar een gepaste 

site. Op het moment van het onderzoek, was dit één van de grootste hindernissen voor 

initiatiefgroepen, waardoor veel initiatieven in deze fase reeds spaak liepen. Vooral de 

planningscontext (de specifieke regels omtrent Ruimtelijke Ordening) die nog sterk in functie 

van de verkavelde alleenstaande woning werd ontwikkeld, zorgt voor grote problemen. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen houdt ook geen rekening met functievermenging, 

waardoor herbestemmingen van waardevolle gebouwen tot woonproject soms niet 

mogelijk zijn en als zone-vreemd beschouwd kunnen worden. Doordat er geen specifieke 

regelgeving omtrent Gemeenschappelijk Wonen bestaat, is het bijvoorbeeld ook moeilijk 

om een eengezinswoning te herbestemmen naar een meergezinswoning. Wanneer er dan 

uiteindelijk een gepaste site gevonden werd, is het vaak een kunst om deze te behouden, 

voordat die weggekaapt wordt door andere geïnteresseerden die financieel sterker zijn. 163

Alle bewoners zijn het erover eens dat hun project slechts gestart is door 

veel geluk en kon slagen door hulp uit onverwachte hoek. La Grande 

Cense zocht na een eerder mislukt project een tijdelijke oplossing voor 

een zestal gezinnen. Tijdens hun zoektocht vonden ze toevallig via een 

vastgoedsite de vierkantshoeve in Clabecq-Tubize. De eigenaars stonden 

heel erg achter het idee dat de hoeve een mini-dorpje zou huisvesten, 

waardoor ze een (goedkope) optie op de site konden krijgen. Toen ze 

het voorschot moesten geven voor de aankoop, hadden ze toch nog niet 

genoeg geld klaarliggen. Daarom deden ze beroep op een kortstondige 

rente-arme lening van Netwerk Rentevrij Vlaanderen, een vzw die opkomt 

voor faire financiële producten. Dat liet hen de mogelijkheid om in het 

jaar tussen de optie en de definitieve aankoop een haalbaarheidsstudie en 

financieel plan op te maken en andere geïnteresseerden aan te trekken. 

De lening werd dan interestvrij terugbetaald bij de definitieve aankoop, 

wanneer de groep financieel draagkrachtig genoeg was.164 Het Cohousing-

project Vinderhoute werd net op dezelfde manier mogelijk. Net zoals bij 

161 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
162 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
163 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.85-100.
164 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
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La Grande Cense was de eigenaar van het perceel het project zeer gunstig 

gezind. De initiatiefnemers konden daardoor een driejarige optie op het 

terrein nemen, tot ze genoeg gezinnen gevonden hadden die definitief  

mee wilden stappen in het project. Zo kregen ze de tijd om een architect 

onder de arm te nemen, de verschillende opties te bekijken en zo het 

project verder vorm te geven.165 Ook de woongroep Meerhem kon slechts 

door een optie op de site het project opstarten. Na een bieding onder 

gesloten omslag, werd een compromis getekend die bindend was en 

waarvoor een voorschot betaald moest worden. Het volle bedrag moest 

maar betaald worden bij het verlijden van de akte. Door moeilijkheden met 

de bouwvergunning en plaatselijke instanties, kon dit pas twee jaar later 

gebeuren met hulp van een welwillende ambtenaar. In dat opzicht hadden 

ze geluk dat de site eigendom van de Stad Gent was, waar deze manier van 

werken met een particulier niet gelukt zou zijn. Bovendien hadden ze ook 

het voordeel dat alles zich een tiental jaar geleden afspeelde, waardoor de 

stad nog wilde investeren in de reconversie van een schoolgebouw naar 

een inbreidingsproject. Nu zou dat volgens hem niet meer mogelijk zijn.166 

Hetzelfde verhaal wordt verteld tijdens het interview in de Haringrokerij. 

De site was zeer vervallen toen de initiatiefnemers het kochten, waardoor 

projectontwikkelaars niet geïnteresseerd waren. Bovendien zag de stad 

Antwerpen het gebied als woongebied, waardoor ze geen problemen 

ondervonden bij de herbestemmingsvraag. De dienst Monumentenzorg 

was genegen dat iemand het initiatief  wou nemen om de rokerij aan te 

pakken en het overleg verliep erg constructief  en vlot.167 De samenwerking 

met Ruimte en Erfgoed liep in het project De Kaasdroger iets minder vlot. 

Oorspronkelijk wilden zij iets meer woningen betrekken in het project, 

maar de dienst Monumentzorg vond dat ze daarmee de draagkracht van het 

monument overschreden. De bewoners hadden in tegenstelling tot andere 

projecten geen probleem met de aankoop van de site vermits één koppel 

financieel sterk genoeg was om de hoeve alleen aan te kopen. Zij hadden 

eerst een aantal jaren alleen aan de kar getrokken en de mogelijkheden 

uitgezocht, waardoor het project snel van start kon gaan.168

In de studie wordt er ook stilgestaan bij de juridische structuur die de gemeenschap best 

zou aannemen tijdens de ontwikkelingen van het project. Dit is geen echt knelpunt, maar 

een bijzonderheid die het gevolg is van de typische samenlevings-woonvorm en die men 

niet kent bij een privatief  ontwikkelingsproces. Dit betreft een specifieke regeling over 

165 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
166 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
167 DEVLoo, J., Centraal Wonen Haringrokerij, interview met VERMEULEN, P., Antwerpen, 11 april 2013.
168 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
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eigendom- en gebruiksverdeling en financiële afspraken daarrond. Volgens de studie wordt 

in Vlaanderen meestal gekozen voor een vzw in de aanloopfase en voor een burgerlijk 

maatschap (vereniging van mede-eigenaars in verdeeldheid) tijdens de bouwfase, zodat 

die financieel en bouwtechnisch gecoördineerd kunnen worden.169 Toch is het, zelfs na 

de specifieke juridische regeling waarbij de juridische formules niet ideaal zijn, een hele 

opgave om een hypothecaire lening af  te sluiten. Zelfs wanneer de werken gezamenlijk 

uitgevoerd en betaald worden, moet elke factuur worden opgesplitst om te kunnen 

genieten van een fiscaal voordeel. Dit bemoeilijkt grotendeels de werken met externe 

actoren, waardoor deze logischerwijs weigerachtig tegenover een samenwerking staan.170

Tijdens de bouwfase koos elk geïnterviewd project voor de juridische 

structuur van mede-eigendom. De meesten werden dit aangeraden door 

hun notaris, Jo Debyser, die zich doorheen de jaren gespecialiseerd 

heeft in dergelijke projecten. Enkel het oudste project, de Haringrokerij, 

heeft samengewerkt met een andere notaris, vermits deze woonoptie 

toen nog veel onbekender was. De projecten kozen voor deze structuur 

enerzijds omdat die zeer eenvoudig is, maar anderzijds ook omdat dit de 

enige manier is waarmee ze als particulier de mogelijkheid hadden om 

subsidies aan te vragen. Vooral bij de beschermde projecten Haringrokerij 

en De Kaasdroger was dit van belang vermits zo een deel van de kosten 

door Monumentenzorg gedragen kon worden. De meesten weten niet of  

er een andere mogelijkheid bestaat en zouden het opnieuw op dezelfde 

manier moesten ze een nieuw project opstarten. Enkel de geïnterviewden 

van La Grande Cense zijn op de hoogte van een coöperatieve structuur die 

in de toekomst meer mogelijkheden zou kunnen bieden, zowel tijdens 

de opstart- bouw- als woonfase. 171 De structuur van mede-eigendom is 

namelijk niet ideaal voor een gemeenschappelijk project, waardoor in de 

notariële akte toch enkel bijzonderheden opgenomen moeten worden. 

Zo hebben alle projecten een clausule ingebouwd die hen het recht op 

voorkoop geeft. Wanneer een bewoner zijn woonst wil verkopen, moeten 

de andere bewoners daarvan op de hoogte gebracht worden. Zij kunnen 

dan de woning kopen indien zij dat wensen en terug verkopen indien ze 

iemand vinden die het project genegen is. Enkel bij erfenisrecht kan door 

de groep niets ondernomen worden, wat in sommige gevallen misschien 

tot problemen kan leiden indien de erfgenamen de visies van het project 

niet volgen. In Vinderhoute is nog een extra clausule toegevoegd waarin 

staat dat maximaal drie woningen van dezelfde eigenaar mogen zijn, zodat 

vermeden kan worden dat alles eigendom wordt van één persoon of  firma 

169 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.100-102.
170 Ibid., p.126-127.
171 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
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die iets helemaal anders voor ogen heeft. Een anti-sociaal project kan op die 

manier uitgesloten worden.172 In Meerhem hebben ze ook recht op voorkoop, 

maar daarbij hebben ze de afspraak gemaakt dat de groep zijn goedkeuring 

moet geven indien een woning verkocht wordt. Zo willen ze vermijden dat 

iemand in het project komt te wonen die de groep niet bevalt. Volgens de 

geïnterviewde zal dit in praktijk echter geen problemen opleveren, vermits 

er genoeg geïnteresseerde kennissen zijn die het project graag zouden 

betrekken.173 In De Kaasdroger werd juridisch vastgelegd dat een potentiële 

koper het project eerst moet leren kennen en moet meedraaien. Wegens 

de beperkte grootte van het project is het volgens de bewoners belangrijk 

dat dit traject doorlopen wordt, zodat men kan achterhalen of  het klikt 

en alle partijen voelen dat het goed zit. Zij zijn er echter van overtuigd 

dat zoiets sowieso in overleg moet gebeuren en een nieuwe bewoner in 

een zeer gemoedelijke sfeer gekozen zal kunnen worden.174 Bij La Grande 

Cense hebben ze naast het voorkooprecht ook het recht op aanbrengen 

van huurders juridisch laten vastleggen. Wanneer een bewoner beslist om 

zijn woning te verhuren, mogen de bewoners zelf  een huurder naar voor 

schuiven indien de gekozen persoon volgens hen niet in het project past. 

Daarbij duidt Jonckheere nog eens op de moeilijkheid van alle clausules als 

gevolg van de juridische mede-eigendom structuur. Bij een coöperatieve 

zou dit veel makkelijker geregeld kunnen worden, omdat die alles in handen 

heeft, en moet er niet geknutseld worden met voorkeursrechten. 175

Daarnaast vermeldt het rapport ook dat de meerderheid van de projecten naast een diversiteit 

in leeftijd en gezinssamenstelling ook wenst te zoeken naar een sociale diversiteit en een 

diversiteit in de inkomenscategorieën, wat in de huidige ontwikkelingsomstandigheden 

niet mogelijk is. De hoofdreden daarvoor is dat het bouwproces te duur is om mensen 

met een bescheiden inkomen of  maatschappelijk kwetsbare personen aan te trekken. 

Wegens de moeilijke regelgeving bestaan de tot nu toe gerealiseerde Vlaamse projecten 

uitsluitend uit koopwoningen, waar bij realisatie niet gerekend kan worden op externe 

sociale organisaties. De initiatiefnemers zijn financieel niet sterk genoeg om zonder 

extra leningen huurwoningen aan te bieden en zo tegemoet te komen aan financieel 

zwakkeren.176

172 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
173 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
174 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
175 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
176 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.114-119.
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Hoewel het praktisch bijna niet mogelijk is om financieel zwakkeren aan 

te trekken, leeft de wens toch wel in elk project. La Grande Cense heeft 

bijvoorbeeld actief  gezocht naar een mogelijkheid om betaalbare sociale 

huurwoningen in het project te integreren. Daarvoor zijn ze gaan aankloppen 

bij sociaal verhuurkantoren, maar die vonden het vreemd dat een groep 

particulieren dit initiatief  nam en niet een organisatie. Ook speelden ze met 

het idee om een huisvestingsmaatschappij mee te betrekken in het project, 

zodat die de financiële last van eventuele sociale huurwoningen op zich 

kon nemen. Maar die waren niet geneigd om een drietal woonsten over 

te nemen. Bovendien is de toewijzing van deze woningen een hele grote 

hinderpaal, waardoor ze kozen om het niet te doen. De maatschappijen 

werken namelijk met een wachtlijst en wanneer een woning vrijkomt, mag 

de eerste op de lijst de woning betrekken. Daardoor zou het project de 

kans lopen een bewoner aan te trekken die helemaal niet in het sociaal 

project past of  wil wonen.177 Dezelfde problematiek komt naar voor in het 

Cohousing-project in Vinderhoute. Tussen de aankoop en de bouwaanvraag 

trad het Grond- en Pandenbeleid in voege, waardoor de initiatiefnemers 

verplicht moesten investeren in een Bindend Sociaal Objectief.178 Voor 

het project betekende dat twee woningen vervangen moesten worden 

door sociale woningen. De groep was echter al gevormd en de woningen 

toegewezen, waardoor gekozen werd dit af  te kopen. Bovendien vreesden 

ze dat dit de reeds aanwezige groepsdynamiek zou gaan verstoren. Nu zijn 

er echter wel vage plannen om in de toekomst mensen met een beperking 

op te nemen in de gemeenschap.179 De Haringrokerij had wel de financiële 

mogelijkheid om twee appartementen te verhuren en zo wat meer diversiteit 

in de groep te creëren. Door hun wisselende bezetting waren er soms 

bewoners die zichzelf  meer betrokken voelden bij de groep, terwijl er met 

andere huurders nauwelijks contact was.180 In het project Meerhem werd er 

ook even gespeeld met idee om een extra studio-unit te creëren en daar een 

sociale doelstelling in te voorzien. Het idee was om iemand met bepaalde 

problematieken voor korte of  lange tijd op te kunnen vangen. Helaas leek 

de draagkracht van de bewoners hen daarvoor te klein en kon een extra 

unit niet meer gerealiseerd worden in het project. Voor de bewoners van 

De Kaasdroger lenen dergelijk sociale projecten zich perfect tot de mogelijkheid 

om sociaal en financieel zwakkeren mee te nemen in het verhaal. Hoewel 

ook hier de draagkracht van de groep redelijk klein is, wenst ze op termijn 

toch graag mensen onderdak te bieden op sociaal vlak. Er waren plannen 

177 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
178 Deze Vlaamse wet bepaalt onder andere dat groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden 
worden ontwikkeld er een sociaal woonaanbod moet worden verwezenlijkt.
179 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
180 DEVLoo, J., Centraal Wonen Haringrokerij, interview met VERMEULEN, P., Antwerpen, 11 april 2013.
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om delen van het woonhuis te verkopen of  te verhuren aan een sociale 

beweging, zoals een opvoedingsinstelling voor jongeren. De wil is er zeker 

en de mogelijkheid is er volgens hen ook, vermits de site er groot genoeg 

voor is. De plannen zijn echter voorlopig nog even toekomstmuziek.181

Bij Sporen van oplossingen wordt er aangehaald dat veel van deze kwesties best ondersteund 

kunnen worden door de overheid. Op federaal of  Vlaams niveau kan de overheid 

volgens het rapport steunen door premies, subsidies of  fiscale voordelen en goedkope 

leningen aan te bieden. Op gemeentelijk niveau zou een overheidsinstantie een terrein 

of  site voordelig ter beschikking kunnen stellen aan een initiatiefgroep, bijvoorbeeld 

door erfpacht. Daarbij moeten ook vooral de regels van Ruimtelijke Ordening herdacht 

worden. Volgens de studie kan Gemeenschappelijk Wonen zowel op federaal, gewestelijk 

als op gemeentelijk niveau best actief  opgenomen worden in het beleid, vermits het 

aan verschillende beleidsdomeinen raakt die soms overlappen of  versnipperd zijn over 

verschillende overheden en instanties. Maar vooral het erkennen van Gemeenschappelijk 

Wonen op nationaal niveau, zowel door gebruikers als door koepelorganisaties of  

professionelen, zou volgens het rapport kunnen leiden tot een grotere doorbraak. Het 

rapport haalt ook het belang van coaching en ondersteuning van de initiatiefgroepen aan 

– zowel door koepelorganisaties als door de lokale overheid – zodat groepen niet telkens 

dezelfde obstakels moeten overwinnen. Een samenwerking tussen de verschillende 

actoren, is daarbij onontbeerlijk.182

Op korte termijn, zo besluit het rapport, is het vooral belangrijk dat de bekendheid en 

beeldvorming van de alternatieve woonoptie verbeterd wordt, zodat publiek, professionals 

en overheden bekend geraken met het concept. Daarnaast is het van prioritair belang dat 

woongemeenschappen erkend worden binnen het domein van de Ruimtelijke Ordening, 

maar ook op vlak van juridische structuren. Op lange termijn kan er ingezet worden op 

het sneller en makkelijker vinden van geschikte sites, wat vooral een taak van de plaatselijke 

overheden kan zijn. Bovendien kan een financiële ondersteuning ervoor zorgen dat ook 

bijzondere doelgroepen toegang verkrijgen tot Gemeenschappelijk Wonen of  kan een 

samenwerkingsverband met een sociale organisatie soelaas brengen.183

Aan de bewoners werd ook gevraagd wat volgens hen nog moest 

veranderen zodat het proces makkelijker gemaakt kon worden. De meesten 

zien een probleem bij het vinden van een gepaste site. Peter Vermeulen van 

de Haringrokerij is er zich van bewust dat wanneer zij het project twintig 

jaar terug opstartten de hele stad volstond met oude industriële panden 

waar niemand iets wilde mee doen. Nu zijn de omstandigheden volgens 

181 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
182 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.175-194.
183 Ibid., p.195-197.
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hem helemaal anders; projectontwikkelaars tonen zeer grote interesse voor 

reconversieprojecten en vele interessante plekken zijn niet meer toegankelijk 

voor mensen die zo’n project willen uitwerken.184 Tierry Gyselbrecht van 

het project Vinderhoute ziet daar ook het grootste probleem in en stelt voor 

dat de overheid een mogelijkheid uitwerkt zodat de grond vastgehouden 

of  gereserveerd wordt en potentiële projecten van start kunnen gaan. 

Velen kunnen namelijk niet snel genoeg een groep vormen waardoor 

kapitaalkrachtigere projectontwikkelaars de site sneller eigen kunnen 

maken.185 Volgens Jan Van Den Eeckhaut die in het project Meerhem woont, 

kan je dat niet echt in een wet gieten en zal het altijd afhankelijk blijven 

van de Goodwill van plaatselijk overheden of  de eigenaar van de site. Hij 

ziet vooral problemen in het feit dat een Cohousing-project geen wettelijk 

statuut is, waardoor men juridisch moet teruggrijpen naar het statuut van 

een appartementsblok, wat niet de ideale oplossing is. Zo getuigt hij dat ze 

in Meerhem twee waterputten hadden geplaatst en de facturen opgesplitst 

moesten worden volgens het aantal huishoudens, zodat iedereen recht 

zou hebben op een subsidie. Daarnaast denkt hij dat er in de toekomst 

meer aandacht moet zijn voor projectbegeleiding, zodat niet elke groep 

opnieuw alles moet uitzoeken. Deze begeleiding zou stoom van de groep 

kunnen aflaten, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om groepsvormende 

activiteiten te organiseren. Het aanloopproces is immers zeer moeilijk, zo 

ervoer hij zelf. Wanneer hier barsten in de groep komen, zo vervolgt hij, 

kan dat grote gevolgen hebben voor het slagen van het project.186 Ook 

de bewoners van De Kaasdroger zijn van die mening. Zij opteren voor een 

soort van peter- of  meterschap, waar bewoners van reeds gerealiseerde 

projecten het proces van dichtbij kunnen volgen en Good Practices kunnen 

delen met de initiatiefnemers. Nu denken ze dat nog te veel ervaring 

verloren gaat. Daarnaast zijn zij ook voorstander van meer juridische 

en wetgevende omkadering. Het ontbreken van een speciaal statuut 

verplichtte de initiatiefnemers een notaris onder de arm te nemen die zich 

er reeds in verdiept had. Puur op praktisch vlak was dat voor de groep 

moeilijk, vermits die notaris zich aan de andere kant van het land bevond. 

Ook naar Ruimte en Erfgoed toe, vinden ze dat er meer moeite gedaan 

moet worden. Ze ervoeren veel moeilijkheden tijdens de samenwerking 

met Ruimtelijk Ordening. De beschermde hoeve lag in agrarisch gebied 

en mocht eerst niet opgedeeld worden. Slechts nadat het project voltooid 

was, zag Ruimte en Erfgoed de potentie ervan in.187 Ook in La Grande Cense 

184 DEVLoo, J., Centraal Wonen Haringrokerij, interview met VERMEULEN, P., Antwerpen, 11 april 2013.
185 DEVLoo, J., Cohousing Vinderhoute, interview met GYSELBRECHT, T., Vinderhoute, 4 april 2013.
186 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
187 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.



162

hadden ze in eerste instantie wat moeilijkheden met de grote dichtheid 

die eerst niet getolereerd werd in de zonering. Daarnaast zijn ze van 

mening dat de overheid vooral moet investeren in een systeem dat sociale 

huisvestingsmaatschappijen vriendelijk verzoekt om een partnerschap aan 

te gaan met Cohousing-projecten. Zij zijn van mening dat het vooral een 

kwestie is van bekendheid verwerven over de voordelen en mogelijkheden 

zodat de bekrompenheid van sommige instanties weggewerkt kan worden. 

Zo ervoeren zij problemen met het aantal parkeerplaatsen dat ze moesten 

voorzien. Het regelement schrijft anderhalve tot twee parkeerplaatsen per 

woonst, maar vele bewoners zijn ouderen die geen auto hebben, terwijl 

anderen de neiging hebben om te autodelen. Wanneer de woonoptie meer 

bekendheid zou krijgen, zouden plaatselijke instanties de werking beter 

begrijpen en zouden gesprekken veel vlotter verlopen.188

Na deze studie, werd Samenhuizen vzw begin 2011 een door het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap gesubsidieerd socio-culturele beweging, waardoor met financiële steun van 

de Vlaamse overheid verder onderzoek kon verricht worden over Samenhuizen. In de 

jaren daarna maakte de vereniging werk van de conclusies die in het knelpuntenrapport 

werden gemaakt. In 2012 werd het Charter Samenhuizen gelanceerd, waarmee gemeentelijke 

instanties erkenden om Gemeenschappelijk Wonen te ondersteunen, te promoten en samen 

te werken met initiatiefnemers van pilootprojecten.189 Daarnaast worden sinds datzelfde 

jaar ook Adviescheques aangeboden ter ondersteuning van beginnende projecten. Met 

deze cheques kunnen startende groepen beroep doen op advies van experts en adviseurs in 

diverse domeinen, die gedeeltelijk terugbetaald kunnen worden. In ruil vraagt de vereniging 

schriftelijke feedback van de groepen en van de experts, zodat er relevante Good Practices 

verzameld kunnen worden voor eventueel nieuw onderzoek.190 Bovendien verscheen dit 

jaar ook nog een andere publicatie waar Samenhuizen vzw actief  mee wilde sensibiliseren 

naar de plaatselijke overheden toe. In Samenhuizen in je lokaal woonbeleid, worden overheden 

actief  ingelicht over waarom en hoe Samenhuizen ingebouwd kan worden in het lokaal 

woonbeleid.191 Ten slotte zijn op dit moment verschillende rondetafelgesprekken bezig 

tussen de overheid en Samenhuizen vzw, waar de mogelijkheden vanuit de verschillende 

beleidsvelden verder besproken worden. Voornamelijk het aspect Ruimtelijke Ordening 

en sociale huisvesting zal hierbij aan bod komen.192

Naast de actieve sensibilisering van Samenhuizen vzw, verscheen in oktober 2012 een ander 

onderzoek door De Bazuin vzw. Deze vereniging ontstond eind jaren negentig uit de wens 

een coöperatief  woonproject in Kortrijk te realiseren die “als gemeenschap de zorg voor de 

188 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
189 Internet: www.samenhuizen.be/charter-samenhuizen, geraadpleegd op 24 juli 2013.
190 Ibid.
191 JoNCKHEERE, L., Samenhuizen in je lokaal woonbeleid, niet-gepubliceerde folder, 2013.
192 DEVLoo, J., Cohousing La Grande Cense, interview met JoNCKHEERE, L., RENDERS, M., Clabecq, 3 juli 2013.
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naaste op zich wenste te nemen”.193 De Blauwdruk Coöperatief  Wonen onderzoekt met steun 

van de Vlaamse Overheid hoe Cohousing via een Coöperatief  Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid (CVBA) georganiseerd kan worden, zodat betaalbaarheid, sociale 

bewogenheid en duurzaamheid gecreëerd kan worden. Het resultaat is een theoretisch 

businessplan voor een mogelijk Cohousing-project in Kortrijk. Daarbij wordt zowel de 

visie, de doelstellingen als de aanpak van de realisatie blootgelegd. De studie onderzoekt 

onder andere de beperkingen van de juridische vorm Vereniging van Mede-eigenaars (VME) en 

haalt de CVBA aan als mogelijk alternatief. In een Cohousing-project dat gestructureerd 

is volgens een VME is er geen mogelijkheid tot solidariteit vanuit de groep, aldus de 

studie. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigenlijk kapitaal en wie dat niet privaat kan 

financieren, kan niet instappen. De structuur is rechtstreeks geleend van wat gebruikt 

wordt in appartementsgebouwen, waarmee het individu dus nog steeds centraal staat.

Een coöperatieve lijkt deze moeilijkheden weg te werken en sluit volgens de studie 

beter aan bij de insteek van een Cohousing-project. Met een CVBA kunnen externe 

investeerders aangetrokken worden die aandelen kunnen aankopen. Daardoor is er minder 

startkapitaal vereist voor de toekomstige bewoners en wordt het ook betaalbaar voor 

degene die minder vermogend zijn. Het grote nadeel van een CVBA is dat er in België 

(nog) geen mogelijkheid bestaat om een individuele hypothecaire lening te verkrijgen voor 

aandelen. Bovendien is het concept nog onontgonnen terrein in Vlaanderen, waardoor 

initiatiefnemers toch liever voor het veilige en gekende VME kiezen. De coöperatieve 

blijft namelijk eigenaar van de woningen en geeft eigenlijk gebruiksrecht aan de vennoten 

(bewoners).194 Voor een land waar vastgoedeigendom altijd hoog in het vaandel gedragen 

werd, is dit al een heikel punt op zich.

Een mogelijkheid die de studie aanhaalt is de combinatie van een CBVA met erfpacht195 

waar de bewoners wel eigenaar kunnen worden van hun eigen woning, maar waar de 

gemeenschappelijke delen, namelijk de grond en het gemeenschappelijk paviljoen, 

eigendom blijven van de CVBA. Het grootste voordeel van deze methode is het 

aantrekken van een meer divers publiek, waar reeds veel projecten naar trachtten te streven. 

Minder vermogenden kunnen namelijk vaak de bouwgrond niet aankopen en bij een 

erfpachtconstructie moet die grond niet aangekocht worden. Daarnaast bestaat dan ook 

de mogelijkheid om huurwoningen aan te bieden. Waar bij een VME dit op de schouders 

van de bewoners terecht zou komen, kunnen in een CVBA externe investeerders hierbij 

financieel bijdragen.196

193 VERSCHoRE, V., Blauwdruk coöperatief wonen, niet-gepubliceerd businessplan, 2012, p.5.
194 Ibid., p.35-36.
195 Erfpacht is een formule die aan de erfpachtnemer het volle recht geeft op een terrein (of gebouw) voor een lange periode 
(27 tot 99 jaar). Jaarlijks moet een vergoeding of canon betaald worden aan de erfpachtgever. Doorgaans is deze laag 
doordat het gebruiksrecht over deze lange periode wordt gerekt waarbij het goed eigendom blijft van de erfpachtgever. Nu 
wordt dit nog vooral gebruikt bij oude beschermde sites, in VERSCHoRE, V., Blauwdruk coöperatief wonen, niet-gepubliceerd 
businessplan, 2012.
196 VERSCHoRE, V., Blauwdruk coöperatief wonen, niet-gepubliceerd businessplan, 2012, p.36-38
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 II. PublieKe aCtoren

Zoals eerder aan bod kwam in het onderdeel Beleid, werkt de overheid nauw samen met 

het Team Vlaams Bouwmeester. Die moet in overleg met verschillende administraties 

en extern betrokken partijen bijdragen aan een architecturaal kwalitatieve Vlaamse 

leefomgeving. Het Team doet dit enerzijds door beleidsvoorbereidende initiatieven te 

nemen. Met de campagne Wonen in Meervoud en de studie Naar een visionaire woningbouw – die 

onder andere Cohousing als mogelijke woonoplossing voor veranderende woontendensen 

aanhaalt – komt de Vlaams Bouwmeester daar al sterk aan tegemoet. Anderzijds bestaat 

zijn taak er ook uit om voorbeeldige (publieke) gebouwen te realiseren197, waardoor hij 

ook als publieke actor gezien kan worden. De open oproep voor innoverende projecten 

– waar compacter wonen en ruimte delen de belangrijkste uitgangspunten waren – brengt 

de beleidsvoorbereidende initiatieven in de praktijk zodat die naast de aandacht van de 

overheid ook de aandacht van het publiek genieten.198 In het ontwerpend onderzoek dat 

vooraf  samen met enkele ontwerpteams werd gerealiseerd, verwoordt Swinnen dit als 

volgt:

“Het traject van de Pilootprojecten Wonen ambieert projecten te ondersteunen en te begeleiden die 

bewust en toekomstgericht de overslag durven te maken van de individuele kavel naar de gelaagde en 

collectieve woonomgeving. Ze vormen een oproep naar het maatschappelijk geëngageerde publieke en 

publiek-private bouwheren om in een getrapt traject in te zetten op de ontwikkeling en bouw van sterke 

voorbeeldprojecten.” 199

197 Internet : www.vlaamsbouwmeester.be, geraadpleegd op 23 juli 2013.
198 Dit initiatief was naast minister van Wonen Freya Van Den Bossche ook een samenwerking met het Agentschap Wonen-
Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid.
199 DECLERCK, J., DEVoLDERE, S., RYCKEWAERT, M., Pilootprojecten Wonen, nieuwe vormen van collectiviteit, niet-
gepubliceerd ontwerpend onderzoek, 2013, p.6
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Ook stadsontwikkelingsbedrijven kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van 

Cohousing in Vlaanderen. In Gent en Antwerpen nemen respectievelijk AGSOB en 

AG VESPA deze taak reeds op zich. In Gent begeleidt AGSOB op dit moment een 

project in de Tolhuislaan, waar vijf  aanpalende verkrotte woningen plaats moeten maken 

voor een Cohousing-project. Zoals de oproep aangaf, ging AG SOB specifiek op zoek 

naar een groep van enkele gezinnen die een gezamenlijk bouw- en woonproject wilden 

realiseren. Samenhuizen vzw begeleidt de geselecteerde bouwgroep doorheen het hele 

proces, terwijl het stadsontwikkelingsbedrijf  de groep bijstaat voor het verkrijgen van 

de stedenbouwkundige vergunning.200 Daarvoor werkte de initiatiefgroep Cohousing vzw 

Gent reeds samen met AGSOB om een Cohousing-project te realiseren op de Malmarsite 

in Gent.201 Wegens problemen met de ontsluiting van de site is deze groep nu op zoek naar 

een andere site, maar het is niet duidelijk of  en welke rol het stadsontwikkelingsbedrijf  

hierin speelt. Het stadsontwikkelingsbedrijf  AG VESPA begeleidt geen groepen, maar 

bood eind juni 2013 wel een pand te huur aan onder de vorm van erfpacht. Deze oproep 

trachtte een creatieve oplossing te zijn voor de te dure en te grote stadsvilla’s die niet 

verkocht raken.

 “Het karkatervolle en charmante kasteel, met tal van authentieke elementen is bijzonder ruim en 

leent zich perfect tot het realiseren van een Cohousing-project, waarbij verschillende gezinnen hun intrek 

kunnen nemen in het kasteel.”202

200 Internet: www.agsob.be/projecten/woonprojecten/bouw-en-woongroep-tolhuislaan, geraadpleegd op 23 juli 2013.
201 Internet: www.cohousing-gent.be/index.html, geraadpleegd op 23 juli 2013.
202 Internet : www.agvespa.be/te-koop-te-huur/andere/recht-van-erfpacht-kasteel-meerlenhof-in-hoboken, geraadpleegd op 
23 juli 2013.

Fig 83. 
Kasteel onder de vorm 
van erfpacht 
(AG VESPA)

Fig 84. 
Vijf verkrotte woningen in 
project Tolhuislaan 
(AGSoB)
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Deze twee oproepen illustreren de vernieuwende visie waarmee stadsontwikkelings-

bedrijven kwalitatieve huisvesting proberen te realiseren in een demografisch veranderende 

tijd. Ook huisvestingsmaatschappijen zouden deze taak op zich kunnen nemen, waardoor 

ook financieel zwakkeren de mogelijkheid krijgen om te wonen in een sociale geëngageerd 

woonproject. Het zou een herziening kunnen inhouden van de manier waarop tegen 

sociale woningbouw wordt aangekeken. Buiten enkele projecten van Groepswoningbouw 

die aan bod kwamen in het deelhoofdstuk Woonproducten en Typologieën, nemen 

woningbouwmaatschappijen nog niet actief  deel aan Cohousing-projecten. Volgens het 

onderzoeksrapport van Samenhuizen vzw komt dat omdat deze huisvestingsmaatschappijen 

gebonden zijn aan een aantal regels die de instroom aan banden legt. Deze bemoeilijken 

of  maken zelfs een gerichte selectie van bewoners onmogelijk.203 Bovendien zijn de 

maatschappijen nog te weinig geïnformeerd en kunnen ze minder snel inspelen op 

behoeften van de bevolking wegens de vele wetten en reglementen van hun interne 

organisatievorm.204

Andere publieke actoren, zoals bouwbedrijven kunnen ook bijdragen tot een actieve 

ontwikkeling van Cohousing in Vlaanderen. Op dit moment speelt enkel de bouwfirma 

Bostoen mee in het verhaal, als gevolg van een samenwerking met de CVBA Cohousing 

Projects.205 Bostoen stelt twee sites, in Drongen en Baarle, ter beschikking om daar twee 

Cohousing-projecten te realiseren. Op dit moment wordt de initiatiefgroep gevormd zodat 

het project in 2016 volledig bewoond zou kunnen zijn. Hoewel een eerste aanzet gegeven 

is van de organisatie van de site, is er nog geen bouwvergunning aangevraagd, waardoor 

het project nog een volledig ander uitzicht kan krijgen. Stephan Bostoen, bestuurder van 

Bostoen, zegt over Cohousing het volgende:

“We zijn ervan overtuigd dat eens Cohousing gezien wordt als een logistieke en praktische 

samenlevingsvorm, het kan scoren bij een groot publiek.” 206

De realisatie van de energievriendelijke woningen neemt de bouwfirma voor zijn rekening, 

terwijl Cohousing Projects zorgt voor een professionele dienstverlening tijdens het proces. 

De CVBA is ook actief  bij andere projecten zoals het stadsvernieuwingsproject van de 

Luchtbal in Antwerpen, waar de coöperatieve de mogelijkheid krijgt een Cohousing-

project te realiseren. Ook in Deurne begeleidt Cohousing Projects een Cohousing-

initiatief.207 Tenslotte werkt het bedrijf  nu ook mee met een projectontwikkelaar aan een  

 

203 JoNCKHEERE, L., KUMS, R., MAELSTAF, H., MAES, T., Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?, niet-
gepubliceerd onderzoeksrapport, 2010, p.112-114
204 De vzw ‘Abbeyfield’ speelt wel in op de vraag naar een sociaal geëngageerd woonproject voor financieel zwakkeren. De 
vereniging ondersteunt groepen van ouderen die nog niet zorgbehoevend zijn en zelfstandig begeleid wensen samen te 
wonen. In de Abbeyfieldhuizen (die onder de categorie ‘Woongroep’ valt) kiezen de bewoners zelf met wie ze oud worden, 
creëren een sfeer van samenhorigheid in het huis en staan open voor de buurt. (Internet: www.abbeyfield.be/nl/index.
php?Id_contents=26, geraadpleegd op 23 juli 2013)
205 Cohousing Projects biedt een professionele dienstverlening voor cohousing aan. Naast het verlenen van expertise aan 
groepen, overheden en grondeigenaars, investeren ze in geschikte sites voor het ontwikkelen van cohousing-projecten. 
206 Internet: www.architectura.be/nieuwsdetail_new.asp?id_tekst=4771, geraadpleegd op 23 juli 2013.
207 Internet : www.cohousingprojects.be/index.php/antwerpen-luchtbal, geraadpleegd op 13 juli 2013.
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wedstrijdvraag om een Cohousing-woonproject te realiseren aan de dokken in Gent. Als 

particulier zijn daar geen financiële mogelijkheden voor, maar dergelijke samenwerking 

biedt wel opportuniteiten.208

Dit is iets wat ook heel erg speelt bij enkele geïnterviewde initiatiefnemers. 

Iedereen heeft daar zijn eigen bijzondere mening over. De plannen van 

Cohousing Drongen zijn in grote lijnen reeds vastgelegd om een beeld 

te kunnen vormen van wat het kan worden, maar kunnen volgens Eef  

Tanghe nog helemaal veranderen indien blijkt dat de groep dit wenst.209 

Jan Van Den Eeckhaut stelt zichzelf  de vraag of  hiermee de essentie van 

het hele Cohousing-idee niet grotendeels verdwijnt. Het proces is volgens 

hem veel minder diepgaand omdat niet alles vanuit de groep zelf  komt, 

wat de uiteindelijke draagkracht van de groep zou kunnen ondermijnen. 

Anderzijds beseft hij dat dit het wel laagdrempeliger maakt. Mensen die hun 

tijd niet willen investeren om een project vanaf  nul neer te zetten, hebben 

daar volgens hem wel meer kansen. Op zich heeft het wel zijn voordelen, 

maar bij deze idealist wringt er iets, vermits hij vanuit eigen ervaring 

het aanloopproces toch een zeer belangrijk aspect vindt om de groep te 

vormen. Toch heeft Federico Bisschop, oprichter van Cohousing Projects, 

volgens hem zeker een grote verdienste gehad; hij heeft veel mensen 

gemobiliseerd en verschillende actieve kerngroepen samengebracht. Deze 

zijn helaas in de loop van de periode afgehaakt en hebben een ander 

project opgestart, waarbij ze ook beroep doen op een externe coach.210 

Ook de bewoners van De Kaasdroger zijn van mening dat het niet mogelijk 

is dat iemand de taak van de initiatiefnemers overneemt. Zij denken dat het 

voor de groepsvorming niet goed is. Ze hebben hun twijfels bij het idee 

dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven meegenomen moeten worden 

in het verhaal en zelf  dergelijke projecten gaan opstarten. Ze vermoeden 

dat het niet evenveel slaagkansen zal hebben en er een te grote kans 

bestaat dat de bewoners een afgewerkt product voorgeschoteld krijgen. 

Ze denken wel dat er toekomst zit in het coachen van deze projecten. 

Iemand die ondersteuning biedt tijdens het proces, die ervaringen deelt en 

de vergaderingen actief  begeleidt, zouden ze een meerwaarde vinden.211 

Volgens Eef  Tanghe is het net daar waar Cohousing Projects tussenkomt. Het 

bedrijft faciliteert met de Knowhow en de ervaring die ze doorheen de jaren 

reeds opgedaan heeft. Ze stelt de groep niet samen, maar biedt enkel een 

groepsgerichte ondersteuning voor de beginnende projecten. Daarnaast is 

208 DEVLoo, J., Cohousing Projects, interview met TANGHE, E., Drongen, 18 mei 2013.
209 DEVLoo, J., Cohousing Projects, interview met TANGHE, E., Drongen, 18 mei 2013.
210 DEVLoo, J., Mini-Cohousing Meerhem, interview met VAN DEN EECKHAUT, J., Gent, 1 mei 2013.
211 DEVLoo, J., Centraal Wonen De Kaasdroger, interview met CoLTURA, S., HELLINCKX, L., SMETS, B., Neervelp, 25 juni 
2013.
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het volgens haar geen probleem dat er kerngroepen afgehaakt zijn, vermits 

er zich reeds nieuwe kandidaten hebben aangeboden die hun schouders 

onder het project willen zetten. De geïnteresseerde initiatiefnemers gaan 

daarbij zelf  op zoek naar andere mensen die passen in de ecologische visie 

die Bostoen vooropstelt en bouwen het project zelf  verder uit. Cohousing 

Projects is volgens haar geen woningbouwvereniging die reeds vooraf  beslist 

hoe het project eruit gaat zien, maar werd er wel een basis gemaakt waarop 

verder gewerkt kan worden. Als de basiskern zegt dat ze dat helemaal niets 

vinden, kan er perfect opnieuw over gediscussieerd worden. Het bedrijf  

speelt volgens haar eigenlijk vooral in op de moeilijkheid om een grond te 

verkrijgen. Door de samenwerking met Bostoen is hier nu een zekerheid van 

grond, zodat de groep niet moet terugkeren naar nul. Bovendien kunnen de 

beslissingen rustig genomen worden, vermits er geen andere ontwikkelaars 

de site kunnen inpikken. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er met 

Bostoen gebouwd zal worden vermits de gronden eigendom zijn van de 

bouwfirma. Maar zo besluit zij, Bostoen is niet de enige partner waarmee 

Cohousing Projects samenwerkt. Ontwikkelaars komen ook met de vraag 

voor een samenwerking omdat ze de voordelen van Cohousing beginnen 

te ontdekken.212

*****

Een groot deel van het Vlaamse Cohousing-vraagstuk kan toegeschreven worden aan 

de vrijwilligersbeweging Samenhuizen vzw. Door een nauwe samenwerking met zowel 

overheid als initiatiefnemers, stuurt de vzw het vraagstuk op verschillende niveaus. 

Sinds het onderzoeksrapport in 2010 werd afgerond, is er veel veranderd. De overheid 

werkt nauwer samen met de vzw en deze laatste probeert op verschillende manieren 

initiatiefnemers te ondersteunen. Ook het Team Vlaams Bouwmeester en het Gentse 

stadsontwikkelingsbedrijf  AGSOB proberen reeds een brug te slaan tussen het 

beleidskader en het operationele kader. De Vlaams Bouwmeester doet dit door samen 

met de overheid Pilootprojecten Experimenteel Wonen te lanceren, waarbij collectiviteit en 

gemeenschappelijkheid kernwoorden zijn, terwijl AGSOB recent een oproep lanceerde 

voor een Cohousing-project, dat ze ook begeleiden.

Hoewel de huisvestingsmaatschappijen een ideaal middel zijn om Cohousing aan te 

bieden aan een groter segment van de bevolking, staan zij eerder weigerachtig tegenover 

grote veranderingen. Hier en daar is er interesse, maar vaak is het (te) strikte keurslijf  

van de organisatie een reden dat initiatief  moeilijk blijft. De samenwerking met 

bouwbedrijf  Bostoen en CVBA Cohousing Projects kan misschien een voorbeeld zijn voor de 

huisvestingsmaatschappijen om ook de stap richting Cohousing te zetten.

212 DEVLoo, J., Cohousing Projects, interview met TANGHE, E., Drongen, 18 mei 2013.
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5.5. Conclusie
In dit hoofdstuk werd onderzocht welke actoren het Cohousing-vraagstuk bepaald hebben, 

aan de hand van de drieledige mechaniek van de Vlaamse woonproductie, toegepast op het 

Cohousing-vraagstuk. Binnen het eerste veld, die van het Beleid, begint het Cohousing-

debat met enkele decreet- en resolutievoorstellen. Uit deze voorstellen is af  te leiden 

dat het geen kwestie is van niet mee te willen stappen in het Cohousing-verhaal, maar 

dat de overheid gewoon niet weet wat ze ermee moet doen. Gemeenschappelijk Wonen 

beslaat verschillende beleidsdomeinen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, die op 

bepaalde punten overlappen en het op die manier moeilijk maken een gepaste regelgeving 

uit te schrijven. Het domein Ruimtelijke Ordening kiest voor een eerder passieve weg, 

waardoor hierbinnen nog weinig mogelijkheden gecreëerd werden. Het beleidsdomein 

Wonen daarentegen is wel op de hoogte van de moeilijkheden en probeert nauw samen te 

werken met andere actoren zodat er meer onderzoek gedaan wordt om de moeilijkheden 

op te lossen. Sinds een tweetal jaar verleent de Vlaamse Overheid daarom financiële steun 

aan de vzw Samenhuizen, die verder onderzoek verricht naar dit gegeven. De overheid 

hoopt daarmee het debat beter te kunnen sturen en op de hoogte te worden gebracht 

van veranderende tendensen. Onrechtstreeks probeert het beleid ook het Operationele 

Kader te sturen door een nauwe samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester. 

Met het uitschrijven van de open oproepen Pilootprojecten Wonen en het lanceren van de 

campagne Wonen in Meervoud, tracht het beleid het (architecturaal) publiek te bereiken en 

sensibiliseren. 

Op gemeentelijk niveau was Cohousing tot voor kort niet aanwezig in het lokaal 

beleid hoewel dit voor startende projecten toch veel zou kunnen betekenen. De enige 

Vlaamse gemeente die Cohousing actief  lijkt te steunen, is de Oost-Vlaamse gemeente 

Gent. Zij ondertekenden onlangs als eerste gemeente een Charter Samenhuizen waarmee 

ze verklaarden enkele bouwstenen in het beleid in te bouwen zodoende een positief  

klimaat te creëren voor Cohousing en andere projecten van Gemeenschappelijk Wonen. 

Bovendien maakten ze hier reeds werk van door samen met het stadsontwikkelingsbedrijf  

AGSOB een Cohousing-project op te starten in het centrum van de stad. In vergelijking 

met het verhaal op gewestelijk niveau, kan gezegd worden dat er op gemeentelijk niveau 

nog veel meer kan gebeuren. 

Binnen het dubbelzijdig veld van de Woonproducten en Typologieën wordt sinds 

kort ook wat meer aandacht besteed aan vormen van Gemeenschappelijk Wonen. 

Binnen het vakgebied Architectuur, is dit eerder impliciet. Het schaarse aantal relevante 

artikels die verschijnen in de gerenommeerde vaktijdschriften bespreken voornamelijk 

de architecturale vormgeving van deze typologie. De aandacht naar de Hardware van 

Cohousing is hier eerder beperkt en dan nog is er geen rechtstreekse confrontatie met het 

begrip. Dat kan enerzijds te maken hebben met het feit dat de typologie op architecturaal 
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vlak geen duidelijk nieuwe typologie is en de projecten vaak ook geen Starchitecture zijn. 

Nochtans zouden allerhande vakgerelateerde initiatieven kunnen bijdragen aan dit 

Cohousing-verhaal. Architectuurwedstrijden zouden bijvoorbeeld een oproep kunnen 

uitschrijven waarin ontwerpers en planologen uitgedaagd worden te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden voor Gemeenschappelijk Wonen, waarbij een evenwicht tussen private 

delen, gemeenschappelijkheid en collectiviteit een belangrijk ontwerppunt kan zijn. Essays 

zouden het Cohousing-vraagstuk kunnen aanhalen om ontwerpers te duiden op hun rol 

in een groepsproces en op de hoogte te brengen van voordelen en mogelijkheden die 

de initiatieven voor hen bieden. Ten slotte zouden projectbeschrijvingen de architecten 

kunnen sensibiliseren zodat ze ook eens buiten het kader van de private woning denken. 

De aanwezigheid van de Cohousing-typologie binnen het vakgebied Architectuur staat 

lijnrecht tegenover het verschijnen van het woonproduct Cohousing in de persberichten. 

Daar wordt er net zeer veel aandacht besteed aan de Software van de initiatieven. De 

krantenartikelen die erover berichten, leggen vooral de nadruk op de totstandkoming 

van het project en de obstakels die de bewoners daarbij overwonnen hebben. Daarnaast 

komen ook de sociale aspecten van het wonen veel aan bod en de manier waarop dat 

georganiseerd wordt. De artikels hebben zeker een rol gespeeld in de publieke aandacht 

voor Cohousing, maar het valt te betwijfelen of  ze daarmee het vraagstuk hebben helpen 

sturen. Waar de vakliteratuur een Hardware-sensibilisering moest zijn voor ontwerpers, 

zijn de op veel grotere schaal aanwezige persberichten een Software-sensibilisering voor 

het woonpubliek.

Naast het beleidsveld, speelt het Operationeel Kader ook een bijzonder grote rol in 

het Cohousing-vraagstuk. Hier is het vooral de inbreng van de vrijwilligersbeweging 

Samenhuizen vzw die het verhaal bewust gestuurd heeft. Door een actieve samenwerking 

met de overheid en een uitgebreid platform te bieden aan initiatiefnemers, werd op 

verschillende niveaus gesensibiliseerd. De vzw begeleidt de overheid door onderzoek te 

voeren naar knelpunten in het wet- en regelgevend kader en actief  mee te debatteren. 

Aan initiatief  nemende pioniers verstrekt zij informatie in de vorm van brochures, info-

dagen en rapporten. Maar initiatiefnemers wisselen ook hun eigen ervaringen uit, die 

worden meegenomen voor verder onderzoek. Op die manier is het verhaal in eerste 

instantie geen Top Down kwestie geworden, maar toch vooral een Bottom-Up. Vooral 

een onderzoeksrapport dat in 2010 op vraag van de overheid en de vzw verscheen, was 

doorslaggevend voor de rol die de vzw in het verhaal zou gaan spelen. De knelpunten 

en moeilijkheden als gevolg van de wet- en regelgeving, alsook de mogelijke oplossingen 

werden daarin volledig uitgelicht. 

Mede door de initiatieven van de vzw worden de publieke actoren, die de woonoptie 

in praktijk moeten brengen, ook op de hoogte gebracht van Cohousing. Helaas 

beperken de initiatieven van deze actoren zich nog tot enkele sporadische acties van 
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stadsontwikkelingsbedrijven. De bewustwording gebeurt hier iets trager vermits 

huisvestingsmaatschappijen, bouwfirma’s en andere publieke actoren reeds lange tijd enkel 

vertrouwd zijn met de ingeburgerde woonmodellen. Verwacht wordt dat uiteindelijk ook 

de publieke actoren zullen volgen in het verhaal. Wanneer en hoe dit echter zal gebeuren, 

is nu nog helemaal niet duidelijk, maar de samenwerking tussen Cohousing Projects en Bostoen 

is hier reeds een eerste stap in de goede richting. Hierbij is het wel belangrijk te vermelden 

dat de oorspronkelijke visies rond Cohousing ook meegenomen moeten worden door de 

publieke actoren.

Na de rol van alle actoren onderzocht te hebben, kan er geconcludeerd worden dat tot op 

heden vooral de Bottom-Up-beweging van belang is geweest. Daarbij heeft de vereniging 

Samenhuizen vzw een zeer grote rol gespeeld. Door enerzijds te fungeren als aanspreekpunt 

voor (startende) initiatiefgroepen en anderzijds te genieten van (financiële) overheidssteun 

voor onderzoek en sensibilisering, plaatst deze organisatie zichzelf  in een ideale positie om 

het vraagstuk verder te sturen. Door een intensieve(re) samenwerking met de overheid, 

kan het vraagstuk zich verder Top Down gaan ontwikkelen en zo meer mogelijkheden 

creëren.
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 § ConClusie

Deze masterproef  had als doel onderzoek te voeren naar de inpassing van Cohousing in 

de wooncultuur van Vlaanderen. Daarbij werden enkele concrete hoofdvragen voorop 

gesteld. Heeft deze woonvorm mogelijkheden in Vlaanderen? Hoe staan de officiële 

instanties tegenover deze woonvorm? Wat zijn de omstandigheden waarin deze woonvorm 

zich ontwikkelt? De scriptie bracht via mapping het actuele Cohousing-vraagstuk in kaart. 

Waar situeert zich dit? Wie zijn de actoren in dit vraagstuk? Wie speelt de hoofdrol? 

In een eerste deel werd een algemene context geschetst. Door in hoofdstuk 1 te starten met 

een benadering van het begrip Cohousing, kon geconcludeerd worden dat het gedefinieerd 

wordt aan de hand van vier karakteristieken. Ten eerste is het participatief  proces in de 

aanloopfase een vereiste om reeds de gemeenschap te kunnen vormen. De toekomstige 

bewoners kunnen in deze fase samenwerken met externen, zolang hun eigen inbreng nog 

voldoende groot is. Vervolgens wordt in een Cohousing-project bewust geïnvesteerd in 

een gemeenschapsversterkend ontwerp, waar het binnengebied vooral ingezet wordt als 

voetgangerszone. Door auto’s te weren naar de rand van het gemeenschappelijk domein 

en het gemeenschapshuis centraal in te planten, zijn de gemeenschappelijke buitenruimtes 

een ideale omgeving voor spontane ontmoetingen. Een derde kenmerk bij elk Cohousing-

project is de aanwezigheid van volledig uitgeruste private woningen die aangevuld worden 

met uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen. Elke bewoner kan zich daardoor 

enerzijds even terugtrekken uit de gemeenschap wanneer dat nodig zou zijn, maar kan 

anderzijds ook steeds rekenen op sociale contacten. Een vierde en laatste karakteristiek is 

het feit dat het volledige beheer van het project in handen van de bewoners ligt, waardoor 

alle beslissingen in groep kunnen en moeten genomen worden. Hoewel dit vaak grote 

inspanningen van de groep vergt, blijkt het resultaat veel duurzamer te zijn. Deze vier 

genoemde eigenschappen zijn niet uniek, maar hun combinatie is bijzonder. Elk kenmerk 

bouwt verder op de andere en leidt zo tot het succes van het geheel.

In hoofdstuk 2 werd gezocht naar de oorsprong en de context van Cohousing. Het werd 

duidelijk in de aangehaalde Europese landen dat dit soort samenwonen op zeer uiteenlopende 

manieren is ontstaan en zich ook anders heeft ontwikkeld. Het participatieproces waarbij 

de bewoners actief  meehelpen vanaf  de opstart van het project, is een constante die 

in grote mate het eindproduct bepaalt. In Zweden en Nederland is dit voornamelijk in 

samenspraak met huisvestingsmaatschappijen. De woonunits worden daar quasi altijd 

gehuurd en trekken zo een diverser publiek aan. Projecten in Denemarken en Duitsland 

daarentegen, worden hoofdzakelijk door privé-initiatief  verwezenlijkt, waardoor vooral 

koopwoningen worden aangeboden. De gemeenschappen blijven op die manier langer 

en beter functioneren vermits bewoners minder snel wisselen. De grote verschillen zitten 

echter vooral in de filosofie en de architecturale verschijning. In Duitsland en Zweden ligt 
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de nadruk van Cohousing vooral op het verlichten van de huishoudelijke taken, waarbij 

het van onderliggend belang is een gemeenschap te creëren. In Denemarken en Nederland 

is Cohousing net ontstaan om de toenemende sociale isolatie tegen te gaan door een 

kleine gemeenschap te creëren. Het verlichten van de huishoudelijke taken is hierbij 

slechts een aangenaam neveneffect. Net om die reden grijpen deze twee laatste landen 

vooral terug naar een speelstraat of  woonerf  terwijl in de eerste twee aangehaalde landen 

gekozen wordt voor een appartementsgebouw. Cohousing ontwikkelde zich echter in de 

meeste gevallen volgens de Deense visie, waardoor dit land extra aandacht werd gegeven 

in het onderzoek. Er kan gezegd worden dat collectiviteit altijd een vaste waarde heeft 

gekregen in het Deense woonbeleid, waardoor Cohousing relatief  snel aanvaard werd in 

de wooncultuur. De grootschalige naoorlogse huisvestingprojecten werden voornamelijk 

opgebouwd rond dense collectieve laagbouw. De woningbouwverenigingen zochten op 

die manier intensief  naar manieren om interessante collectieve binnen- en buitenruimtes 

te implementeren in grootschalige projecten. Bovendien was bewonersparticipatie en 

eigen beheer een constante in de aanpak. Een aantal prijsvragen rond het thema laagbouw 

namen dit idee mee, waardoor de wooncollectieven zich op grotere schaal begonnen te 

ontwikkelen. Door actieve financiële steun van de overheid werd Cohousing ten slotte 

gestimuleerd tot zijn huidig voorkomen.

Hoofdstuk 3 verhaalt meer over de typologie van het wonen. Cohousing wordt naast 

de gangbare woontypologieën geplaatst om de verschillen ertussen uit te lichten. 

Gemeenschappelijk Wonen bevindt zich op een geheel ander niveau dan de gangbare 

nederzettingspatronen en is daardoor moeilijker te vatten in een eenduidige architecturale 

omkadering. Het toegepaste leefpatroon in Cohousing is de doorslaggevende factor die 

deze woonoptie onderscheidt van de andere gangbare private woontypologieën. Bij de 

suburbane gezinswoning en het collectieve hoogbouwappartement blijft het leefpatroon 

van het kerngezin (Software) binnen de opgelegde architecturale omkadering (Hardware), 

terwijl Gemeenschappelijk Wonen daar op een heel andere manier mee omgaat. De mate 

waarin de Software gemeenschappelijker wordt, onderscheidt Cohousing van de andere 

vormen van Gemeenschappelijk Wonen. Zo heb je aan de ene kant van het spectrum 

Centraal Wonen, waar het gemeenschappelijke leven tot een minimum beperkt is en 

de gedeelde functies van ondergeschikt belang zijn. De leefgemeenschap is het ander 

extremum en is te vergelijken met communes waar alle ruimten gemeenschappelijk zijn en 

de privacy eerder beperkt is. Cohousing bevindt zich tussen deze twee uitersten: iedereen 

heeft een eigen woning maar er zijn ook uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen. 

Het engagement naar de gemeenschap toe is hier relatief  groot.



CONCLUSIE 177

In deel 2 werd de eigenlijke inpassing van Cohousing in de Vlaamse wooncultuur van 

naderbij bekeken. Hoofdstuk 4 onderzocht de omstandigheden waarin Cohousing zich 

moet ontwikkelen. Een eerste conclusie luidt dat het Vlaamse woonideaal van de landelijke 

vrijstaande eengezinswoning sterk gestimuleerd werd door het naoorlogse woonbeleid. 

Deze is steeds op een passieve manier de richting van het particulier initiatief  en het 

privaat eigendom blijven volgen. Eigendomsverwerving en privaat opdrachtgeverschap 

werden vanaf  de Wet De Taeye gestimuleerd via fiscale voordelen, premies en subsidies. 

Daarnaast speelde het Katholieke middenveld ook een belangrijke rol in de vorming van 

de Vlaamse wooncultuur. Via ledenbladen, modelwoningen en woontentoonstellingen 

brachten zij het verkavelingsmodel naar voor als de meest ideale woonoptie. Beide feiten 

hebben ervoor gezorgd dat dit Vlaamse woonideaal zelfs na vele tientallen jaren nog 

steeds overeind blijft. Echter blijkt ook uit dit hoofdstuk dat het kerngezin wegens de 

huidige veranderende demografische en culturele tendensen niet langer de hoeksteen van 

de samenleving is. Het toenemen van het aantal Vlaamse huishoudens en de verdunning 

ervan, leidt ertoe dat het ingeburgerde verkavelingsmodel niet langer een volwaardig 

antwoord kan bieden op de woonwensen van vele Vlamingen. Door de grondschaarste 

worden percelen bovendien kleiner en duurder, waardoor men beseft dat er uitgekeken 

moet worden naar andere mogelijkheden. Studies zijn ervan overtuigd dat het klassieke 

verkavelingsmodel herdacht moet worden zodat de woningvraag en het woningaanbod 

op elkaar afgestemd kunnen worden. Meerhuizigheid en socialer wonen komen hier naar 

voor als mogelijkheden om duurzamer om te springen met de nog overgebleven vrije 

ruimte en socialer om te gaan met de omgeving. Het Cohousing-vraagstuk treedt daarom 

op in een ideaal tijdsgewricht.

Hoofdstuk 5 brengt de actoren in het Cohousing-vraagstuk in kaart om te achterhalen 

hoe zij invloed hebben gehad op zijn vorming. Algemeen kan de bedenking gemaakt 

worden dat het gegeven zich op een interessante manier aan het ontwikkelen is en dat deze 

ontwikkeling vooral van beneden uit gestuurd wordt. Op Beleidsniveau is het Cohousing-

debat reeds enkele jaren onderwerp van interne discussies. De overheid komt stilaan tot 

het inzicht dat actieve ondersteuning noodzakelijk zal zijn, wil ze kansen bieden om te 

overleven. Het is echter niet altijd duidelijk wat er nu net nodig is om verdere steun te 

bieden. Op gemeentelijk niveau beperkt de stimulatie zich vaak tot het moment waarop 

zich een specifieke situatie voordoet. Slechts een handvol gemeentes neemt Cohousing 

actief  mee in hun plaatselijk woonbeleid. Binnen het veld van de Woonproducten en Typologieën 

wordt sinds kort ook wat meer aandacht besteed aan Cohousing. Binnen het vakgebied 

Architectuur is dat eerder impliciet. Het schaarse aantal relevante artikels dat verschijnt in 

de gerenommeerde vaktijdschriften bespreken voornamelijk de architecturale vormgeving 

van Cohousing. Slechts in enkele gevallen is een rechtstreekse confrontatie met het begrip 

te bespeuren. Daarentegen verschijnt Cohousing de laatste jaren meer en meer in de 

persberichten, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op het sociale karakter en eventuele 

moeilijkheden tijdens de ontwikkeling. De artikels hebben zeker een rol gespeeld in 
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de publieke aandacht voor het thema, maar het valt te betwijfelen of  ze daarmee het 

vraagstuk helpen sturen. Tot op heden is voornamelijk de Bottom-Up-beweging van 

belang geweest. Het Operationele Kader, dat projecten van onderuit stuurt, kan daarmee 

aangeduid worden als meest actieve actor. Vooral de inbreng van de vrijwilligersbeweging 

Samenhuizen vzw geeft het verhaal bewust vorm van onderuit. De aangehaalde topics in de 

interviews kwamen daardoor in grote mate overeen met de knelpunten die de vereniging 

naar voor schoof  in een onderzoeksrapport. De publieke actoren binnen het operationeel 

kader hebben nog eerder een afwachtende houding en de bewustwording gebeurt hier iets 

trager, maar enkele initiatieven sturen het wel de juiste richting uit.

Geconcludeerd kan worden dat de organisatie Samenhuizen vzw zichzelf  in een ideale positie 

plaatst om het vraagstuk verder te sturen, door enerzijds te fungeren als aanspreekpunt 

voor (startende) initiatiefgroepen en anderzijds te genieten van (financiële) overheidssteun 

voor onderzoek en sensibilisering. Door een intensieve(re) samenwerking met de overheid, 

kan het vraagstuk zich verder Top Down gaan ontwikkelen en zo meer mogelijkheden 

creëren. Er kan voorzichtig voorspeld worden dat op die manier Cohousing een vaste 

plaats in de Vlaamse wooncultuur zal kunnen verwerven.
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§ liJsT Van afkorTingen

AAB: Arbejdernes Andels Boligforening, Coöperatieve Arbeiderswoningbouwvereniging

AGSL: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven

AGSOB: Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent

AG VESPA: Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed En StadsProjecten Antwerpen

ASLK: Algemene Spaar- en Lijfrentekas

BiG: Bo i Gemenskap, Wonen in Gemeenschap

BSP: Belgische Socialistische Partij

CPO: Collectief Privaat Opdrachtgeverschap

CPV: Christelijke Volkspartij

CVBA: Coöperatief Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

DAB: Dansk Almennyttigt Boligselskab, Deense Coöperatieve Woningbouwstichting

KAB: Københavns Almindelige Boligselskab, Kopenhaagse Algemene 
Woningbouwvereniging

KAV: Christelijke Arbeidersvrouwen

KWB: Katholieke Werkliedersbonden

LVCW: Landelijke Verenging Centraal Wonen

MHMJA: Mijn Huis Mijn Jonge Architect

NAV: Vlaamse Architectenorganisatie

NMGWW: Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken

NMKL: Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom

PPS: Publiek Private Samenwerking

SBi: Statens Byggeforskningsinstitut, Staatsopbouw Onderzoeksinstituut

SVV: Socialistische Vooruitziende Vrouwen

VME: Vereniging van Mede-Eigenaars

VMSW: Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen
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2002

APRIL JUNI

De Standaard 
"Liever samen"

Het Nieuwsblad "In Het Luchtkasteel 
leven twaalf volwassenen en zeven 

kinderen samen"

De Morgen 
"Samenhuizen, 
samenthuizen"

Het Nieuwsblad "Eerste 
,,samenhuizing'' komt in 

Alsemberg"

Het Volk 
"Samenhuizen met 

dertig gezinnen"

2000 2001

NOVEMBER MAART APRIL

Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, 
Inburgering en Gelijke Kansen

Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie

Vlaams Parlement

A+

Dimension

Specifiek Project

Het Fenomeen Cohousing

Politiek Getint

VZW Samenhuizen Oprichting 
'Samenhuizen vzw'

Andere Private Actoren

Team Vlaams Bouwmeester

Stadsontwikkelingsbedrijven

Bouwbedrijven

Drongen

Kaasdroger

La Grande Cense

Vinderhoute

Harinrokerij

Meerhem
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Het Nieuwsblad 
"Apart en toch 
samen wonen"

Het Laatste Nieuws 
"Nieuw project zweemt 

naar flower power"

Knack "Bouwen 
zonder grond"
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§ ChronologisChe weergaVe
sPelers Cohousing-VraagsTuk

2002

APRIL JUNI

De Standaard 
"Liever samen"

Het Nieuwsblad "In Het Luchtkasteel 
leven twaalf volwassenen en zeven 

kinderen samen"

De Morgen 
"Samenhuizen, 
samenthuizen"

Het Nieuwsblad "Eerste 
,,samenhuizing'' komt in 

Alsemberg"

Het Volk 
"Samenhuizen met 

dertig gezinnen"

2003 2004 2005 2006

NOVEMBER MEI FEBRUARI APRIL MAART

Startgids voor 
Samenhuizers

De Morgen "Woning 
delen wint aan 

populariteit"

De Tijd "Spirit en 
Groen! promoten 

cohousing"

Het Nieuwsblad "Friends 
in Vlaanderen"

De Morgen "Groen! 
vraagt aandacht voor 

samenhuizers"

De Standaard "Steeds meer 
vraag in Vlaanderen naar 

gemeenschappelijke woningen"

Het Laatste Nieuws 
"Samenhuizers vragen 

oplossing voor knelpunten"
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2003 2004 2005 2006

NOVEMBER MEI FEBRUARI APRIL MAART

Startgids voor 
Samenhuizers

De Morgen "Woning 
delen wint aan 

populariteit"

De Tijd "Spirit en 
Groen! promoten 

cohousing"

Het Nieuwsblad "Friends 
in Vlaanderen"

De Morgen "Groen! 
vraagt aandacht voor 

samenhuizers"

De Standaard "Steeds meer 
vraag in Vlaanderen naar 

gemeenschappelijke woningen"

Het Laatste Nieuws 
"Samenhuizers vragen 

oplossing voor knelpunten"

APRIL JUNI NOVEMBER

Gazet Van Antwerpen 
"Groen! wenst fonds 
voor 'samenhuizen'"

Het Nieuwsblad 
"Samenhuizen bestrijdt 

de eenzaamheid"

Gazet Van Antwerpen "Praktische 
problemen bij 'anders gaan wonen' 

schrikken veel kandidaten af"

Het Laatste Nieuws "Leven 
in gemeenschap om 

verzuring tegen te gaan"

De Morgen "We 
doen het voor het 

stamgevoel"

Voorstel van Decreet ondersteunen van 
projecten van gemeenschappelijk 
wonen (Vera Dua en Mieke Vogels)



BIJLAGEN 199

APRIL JUNI NOVEMBER

Gazet Van Antwerpen 
"Groen! wenst fonds 
voor 'samenhuizen'"

Het Nieuwsblad 
"Samenhuizen bestrijdt 

de eenzaamheid"

Gazet Van Antwerpen "Praktische 
problemen bij 'anders gaan wonen' 

schrikken veel kandidaten af"

Het Laatste Nieuws "Leven 
in gemeenschap om 

verzuring tegen te gaan"

De Morgen "We 
doen het voor het 

stamgevoel"

Voorstel van Decreet ondersteunen van 
projecten van gemeenschappelijk 
wonen (Vera Dua en Mieke Vogels)

2007

DECEMBER FEBRUARI MAART MEI

De Standaard "Het 
wij-gevoel van 
samenhuizen"

Het Nieuwsblad 
"Aanvragen alternatieve 
woonvormen in de lift"

Het Nieuwblad 
"Verliefd zijn op 

project is niet genoeg"

Het Laatste Nieuws 
"Het dorpsgevoel in 

een privéwijk"

Trends "Anders 
gaan wonen"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenhuizers nog niet 

thuis"
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2007

DECEMBER FEBRUARI MAART MEI

De Standaard "Het 
wij-gevoel van 
samenhuizen"

Het Nieuwsblad 
"Aanvragen alternatieve 
woonvormen in de lift"

Het Nieuwblad 
"Verliefd zijn op 

project is niet genoeg"

Het Laatste Nieuws 
"Het dorpsgevoel in 

een privéwijk"

Trends "Anders 
gaan wonen"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenhuizers nog niet 

thuis"

2008

JUNI SEPTEMBER FEBRUARI MAART

knelpuntennota 
Samenhuizen

Het Nieuwsblad 
"Samen gelukkig 

in een molen"

De Standaard "de 
nieuwe communes"

De Morgen "Groen!: 
alternatieve vormen van 

samenwonen stimuleren"

De Standaard "Zoeken 
naar harmonie"

A+ 210 "Fabriek van het leven "

1e Bespreking 
Voorstel van Decreet 

door Commissie

2007

DECEMBER FEBRUARI MAART MEI

De Standaard "Het 
wij-gevoel van 
samenhuizen"

Het Nieuwsblad 
"Aanvragen alternatieve 
woonvormen in de lift"

Het Nieuwblad 
"Verliefd zijn op 

project is niet genoeg"

Het Laatste Nieuws 
"Het dorpsgevoel in 

een privéwijk"

Trends "Anders 
gaan wonen"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenhuizers nog niet 

thuis"
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2008

JUNI SEPTEMBER FEBRUARI MAART

knelpuntennota 
Samenhuizen

Het Nieuwsblad 
"Samen gelukkig 

in een molen"

De Standaard "de 
nieuwe communes"

De Morgen "Groen!: 
alternatieve vormen van 

samenwonen stimuleren"

De Standaard "Zoeken 
naar harmonie"

A+ 210 "Fabriek van het leven "

1e Bespreking 
Voorstel van Decreet 

door Commissie

AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Het Nieuwsblad 
"Samen apart 

wonen"

Weekend Knack "Samen 
ecologisch wonen in 

Vinderhoute"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing zoekt 
medebewoners"

Het Laatste Nieuws 
"Bewoners gezocht 

voor cohousingproject"

De Morgen "Vroeger leefden 
veel families toch ook in 

stamverband?'"

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen bouwen 

'passiefwijk'"
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AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Het Nieuwsblad 
"Samen apart 

wonen"

Weekend Knack "Samen 
ecologisch wonen in 

Vinderhoute"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing zoekt 
medebewoners"

Het Laatste Nieuws 
"Bewoners gezocht 

voor cohousingproject"

De Morgen "Vroeger leefden 
veel families toch ook in 

stamverband?'"

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen bouwen 

'passiefwijk'"

2009

MAART APRIL MEI

Voorstel van Resolutie maatregelen om 
cohousing te stimuleren en te ondersteunen 

(Vera Dua en Dominique Guns) 

Voorstel 
aangenomen door 

plenaire vergadering

Gazet Van Antwerpen 
"Mechelaar zoekt bewoners 

voor samenhuisproject"

De standaard "Meer 
waar voor uw geld, en 

dat van de buren"

2e Bespreking Voorstel 
van Decreet door 

Commissie
Werwerping decreet door Commissie
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2009

MAART APRIL MEI

Voorstel van Resolutie maatregelen om 
cohousing te stimuleren en te ondersteunen 

(Vera Dua en Dominique Guns) 

Voorstel 
aangenomen door 

plenaire vergadering

Gazet Van Antwerpen 
"Mechelaar zoekt bewoners 

voor samenhuisproject"

De standaard "Meer 
waar voor uw geld, en 

dat van de buren"

2e Bespreking Voorstel 
van Decreet door 

Commissie
Werwerping decreet door Commissie

JUNI AUGUSTUS SEPTEMBER

De Standaard 
"Origineel en 

praktisch"

Het Nieuwsblad "'Ik 
wilde meer dan enkel 

goede buren'"

Het Laatste Nieuws 
"Veel interesse voor 

cohousing"

Het Nieuwsblad 
"Dertien gezinnen 

gaan samenwonen"

A+ 219 "De voordelen van het veelvoud"

Voorstel van Decreet ondersteunen van 
projecten van gemeenschappelijk wonen 
(Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman)
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OKTOBER

Beleidsnota Wonen 2009-2014 
(Freya Van den Bossche)

Start campagne 
Wonen in Meervoud

Start campagne 
Wonen in Meervoud

Dimension "Wonen in Meervoud"

JUNI AUGUSTUS SEPTEMBER

De Standaard 
"Origineel en 

praktisch"

Het Nieuwsblad "'Ik 
wilde meer dan enkel 

goede buren'"

Het Laatste Nieuws 
"Veel interesse voor 

cohousing"

Het Nieuwsblad 
"Dertien gezinnen 

gaan samenwonen"

A+ 219 "De voordelen van het veelvoud"

Voorstel van Decreet ondersteunen van 
projecten van gemeenschappelijk wonen 
(Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman)

2010

NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI

Onderzoeksrapport 
Knelpunten & Oplossingen 
Gemeenschappelijk Wonen 

Onderzoeksrapport 
Knelpunten & Oplossingen 
Gemeenschappelijk Wonen 

Dimension "Wonen in Meervoud"

Het Laatste Nieuws 
"CoHousing vindt geen 

locatie"

De Standaard 
"Cohousing: La 
grande cense"

De Standaard 
"Samen op een 

kluit"
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2010

NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI

Onderzoeksrapport 
Knelpunten & Oplossingen 
Gemeenschappelijk Wonen 

Onderzoeksrapport 
Knelpunten & Oplossingen 
Gemeenschappelijk Wonen 

Dimension "Wonen in Meervoud"

Het Laatste Nieuws 
"CoHousing vindt geen 

locatie"

De Standaard 
"Cohousing: La 
grande cense"

De Standaard 
"Samen op een 

kluit"

MAART JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

Knack "De duurzame 
wijk binnen 
handbereik"

Het Laatste Nieuws 
"Samenhuisproject 
vindt geen locatie"

De Standaard "Kijk, 
ze zijn mijn was aan 

het opplooien"

De Morgen "Groen! pleit voor 
financiële ondersteuning van 

'cohousing'"

Dimension "Woonuitdagingen voor de toekomst "
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MAART JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

Knack "De duurzame 
wijk binnen 
handbereik"

Het Laatste Nieuws 
"Samenhuisproject 
vindt geen locatie"

De Standaard "Kijk, 
ze zijn mijn was aan 

het opplooien"

De Morgen "Groen! pleit voor 
financiële ondersteuning van 

'cohousing'"

Dimension "Woonuitdagingen voor de toekomst "

2011

OKTOBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI

Samenhuizen vzw 
wordt gesubsideerd 

door Vlaamse overheid

Voorstel van Decreet  
financiering experimentele 

woonprojecten

Samenhuizen vzw 
wordt gesubsideerd 

door Vlaamse overheid

Het Belang Van 
Limburg "De deuren 

in elkaar slaan"

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen wonen 

samen in Brutopia"

De Standaard 
"Cohousing in 

Brussel"

Decreet in 
behandeling door 

commissie
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2011

OKTOBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI

Samenhuizen vzw 
wordt gesubsideerd 

door Vlaamse overheid

Voorstel van Decreet  
financiering experimentele 

woonprojecten

Samenhuizen vzw 
wordt gesubsideerd 

door Vlaamse overheid

Het Belang Van 
Limburg "De deuren 

in elkaar slaan"

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen wonen 

samen in Brutopia"

De Standaard 
"Cohousing in 

Brussel"

Decreet in 
behandeling door 

commissie

MAART APRIL MEI JUNI

Decreet aangenomen 
door plenaire 
vergadering

Open Dag 
Samenhuizen

ABC van 
Samenhuizen, 

introductie-avond 

Trefdag cohousing 
in Antwerpen

De Morgen 
"Cohousing 

opnieuw populair"

De Standaard 
"Nieuw leven in 
Malmarfabriek"

Knack "Ga 
samenhuizen, hè"

Het Laatste Nieuws 
"Oude hoeve wordt 
ecologisch woonerf"
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MAART APRIL MEI JUNI

Decreet aangenomen 
door plenaire 
vergadering

Open Dag 
Samenhuizen

ABC van 
Samenhuizen, 

introductie-avond 

Trefdag cohousing 
in Antwerpen

De Morgen 
"Cohousing 

opnieuw populair"

De Standaard 
"Nieuw leven in 
Malmarfabriek"

Knack "Ga 
samenhuizen, hè"

Het Laatste Nieuws 
"Oude hoeve wordt 
ecologisch woonerf"

2012

OKTOBER NOVEMBER JANUARI

infodag cohousing 
in Sint-Niklaas

Gedachtewisseling Commissie 
met Trui Maes, Luk 

Jonckheere en Jo Debyser

info-avond cohousing 
Mechelen

vormingsdag introductie 
Samenhuizen Oostende-

Westhoek
info-avond cohousing Waasland

De Morgen "De moeilijkste 
discussies gaan over de kleur van 

de meubels"

A+ 232 "Groepswoningbouw" en "Industriële Flair"

Gedachtewisseling Commissie 
met Trui Maes, Luk 

Jonckheere en Jo Debyser
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2012

OKTOBER NOVEMBER JANUARI

infodag cohousing 
in Sint-Niklaas

Gedachtewisseling Commissie 
met Trui Maes, Luk 

Jonckheere en Jo Debyser

info-avond cohousing 
Mechelen

vormingsdag introductie 
Samenhuizen Oostende-

Westhoek
info-avond cohousing Waasland

De Morgen "De moeilijkste 
discussies gaan over de kleur van 

de meubels"

A+ 232 "Groepswoningbouw" en "Industriële Flair"

Gedachtewisseling Commissie 
met Trui Maes, Luk 

Jonckheere en Jo Debyser

FEBRUARI MAART

Lezing groepswonen 
De Pinte

info-avond Cohousing 
Brugge

startvergadering 
Cohousing Dilbeek

studiereis Nederland: 
groepswonen voor 

ouderen

Cohousing Drongen & 
Baarle ism Cohousing 

Projects

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen gezocht om 
samen 'op kot' te gaan"

De Morgen "We zijn geen 
commune, het is gewoon 

voordelig"
De Tijd "Huisje Ontevree"
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FEBRUARI MAART

Lezing groepswonen 
De Pinte

info-avond Cohousing 
Brugge

startvergadering 
Cohousing Dilbeek

studiereis Nederland: 
groepswonen voor 

ouderen

Cohousing Drongen & 
Baarle ism Cohousing 

Projects

Het Laatste Nieuws 
"Gezinnen gezocht om 
samen 'op kot' te gaan"

De Morgen "We zijn geen 
commune, het is gewoon 

voordelig"
De Tijd "Huisje Ontevree"

APRIL

lancering 
adviescheques voor 

Samenhuizen

wooninfobeurs 
Leuven

De Standaard "Sint-
Niklaas krijgt eerste 

Wase cohousing-project"

Het Belang Van Limburg 
"Gemeenschappelijke tuin 
met klimrek en zwembad"

Knack 
"Deel een 

dak"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing zoekt 

Brugse buren"

A+ 235 "Anders Leven " en "De Vlaamse woondroom herbekeken"

Het Laatste Nieuws 
"Nieuwe vorm van 

samenwonen"

De Standaard "Gezinnen 
creëren samen 

ecologische woonplek"
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APRIL

lancering 
adviescheques voor 

Samenhuizen

wooninfobeurs 
Leuven

De Standaard "Sint-
Niklaas krijgt eerste 

Wase cohousing-project"

Het Belang Van Limburg 
"Gemeenschappelijke tuin 
met klimrek en zwembad"

Knack 
"Deel een 

dak"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing zoekt 

Brugse buren"

A+ 235 "Anders Leven " en "De Vlaamse woondroom herbekeken"

Het Laatste Nieuws 
"Nieuwe vorm van 

samenwonen"

De Standaard "Gezinnen 
creëren samen 

ecologische woonplek"

MEI

Publicatie Studie naar 
een Visionaire 
Woningbouw

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

stad Gent

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

stad Gent

info-sessie Cohousing 
Dilbeek Woonbeurs Antwerpen

Lezing Hugo 
Vanderstadt, 

architect La Grande 
Cense

Open Dag 
Samenhuizen

infosessies 
pilootproject 
Tolhuislaan

Publicatie Studie naar 
een Visionaire 
Woningbouw

Gazet Van Antwerpen 
"Overheid steunt 
samenhuizen"

A+ 235 "Anders Leven " en "De Vlaamse woondroom herbekeken"

Het Laatste Nieuws 
"Gezocht: gezinnen om 

samen te bouwen"

Het Nieuwsblad 
"Samenhuizen vervangt 

verkrotte panden"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing in oud 

klooster"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenhuisproject 

zoekt medebewoners"

Het Laatste Nieuws 
"Water bij de wijn doen 

is een noodzaak"
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JUNI JULI

Groen Leuven wil dat 
AGSL pilootproject rond 

samenhuizen  start

info-namiddag over cohousing infomoment 
cohousing Kempen

Het Nieuwsblad 
"HuisElf zet deuren 

open"

De Morgen "Meer cohousing in 
Vlaanderen: mooi in theorie, 

onhaalbaar in de praktijk"

Gazet Van Antwerpen 
"Kempenaars zoeken liefhebbers 

om aan cohousing te doen"

Het Laatste Nieuws 
"Eerste cohousingproject 

zoekt extra buren"

AUGUSTUS SEPTEMBER

Hasselt: Gemeentelijke 
subsidiereglement voor 

experimentele woonvormen

cohousing-project Tolhuislaan 
ism Samenhuizen vzw en 

AGSOB

info-avond cohousing 
Kortrijk

info-moment 'Anders 
Wonen is mogelijk' 

over CLT in Gent

Cohousing Tolhuislaan ism 
Samenhuizen vzw en AGSOB

Het Laatste Nieuws 
"Groen pleit voor 

samenhuizenproject"

De Standaard 
"Het tijdperk van 
de villa is voorbij"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing in de 

Clementwijk"

De Standaard "Gezinnen 
kopen samen bouwgrond 

in Clementwijk"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenwonen met buren in 

Sint-Niklaas"

Gazet Van Antwerpen "Stad 
steunt cohousingproject Sint-

Niklaas"

A+ 237 "Landelijk Wonen" en "Meesterlijk Gemeenschappelijk"



BIJLAGEN 213

AUGUSTUS SEPTEMBER

Hasselt: Gemeentelijke 
subsidiereglement voor 

experimentele woonvormen

cohousing-project Tolhuislaan 
ism Samenhuizen vzw en 

AGSOB

info-avond cohousing 
Kortrijk

info-moment 'Anders 
Wonen is mogelijk' 

over CLT in Gent

Cohousing Tolhuislaan ism 
Samenhuizen vzw en AGSOB

Het Laatste Nieuws 
"Groen pleit voor 

samenhuizenproject"

De Standaard 
"Het tijdperk van 
de villa is voorbij"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing in de 

Clementwijk"

De Standaard "Gezinnen 
kopen samen bouwgrond 

in Clementwijk"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenwonen met buren in 

Sint-Niklaas"

Gazet Van Antwerpen "Stad 
steunt cohousingproject Sint-

Niklaas"

A+ 237 "Landelijk Wonen" en "Meesterlijk Gemeenschappelijk"

OKTOBER NOVEMBER

De Bazuin 
'Blauwdruk 

cooperatief Wonen'

info-moment 
Abbeyfield 
Poperinge

info-moment Nieuwe 
woonvormen voor 
ouderen Brussel

Triodos Dag Leuven
gespreksavond 

alternatieve 
woonvormen Diksmuide

instapmoment 
cohousingprojecten 

Antwerpen

De Bazuin 
'Blauwdruk 

cooperatief Wonen'

Dimension "Woonvormen en bouwformules voor morgen"

Het Laatste Nieuws "Zes 
gezinnen willen onder 

één dak wonen"

Het Nieuwsblad "Sint-
Jansbergklooster nieuw 

leven ingeblazen"

Het Nieuwsblad "Wij 
zijn geen commune"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing nu ook in 

Kortrijk"

Het Nieuwsblad 
"Krotten maken plaats 

voor 'samenhuizen'"
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OKTOBER NOVEMBER

De Bazuin 
'Blauwdruk 

cooperatief Wonen'

info-moment 
Abbeyfield 
Poperinge

info-moment Nieuwe 
woonvormen voor 
ouderen Brussel

Triodos Dag Leuven
gespreksavond 

alternatieve 
woonvormen Diksmuide

instapmoment 
cohousingprojecten 

Antwerpen

De Bazuin 
'Blauwdruk 

cooperatief Wonen'

Dimension "Woonvormen en bouwformules voor morgen"

Het Laatste Nieuws "Zes 
gezinnen willen onder 

één dak wonen"

Het Nieuwsblad "Sint-
Jansbergklooster nieuw 

leven ingeblazen"

Het Nieuwsblad "Wij 
zijn geen commune"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing nu ook in 

Kortrijk"

Het Nieuwsblad 
"Krotten maken plaats 

voor 'samenhuizen'"

DECEMBER

inspiratiedag duurzame wijken 
Gent

infomoment 
cohousing Aalst

infomoment 
cohousing Antwerpen

infomoment cohousing 
Sint-Niklaas

Dimension "Woonvormen en bouwformules voor morgen"

De Standaard "Terug 
naar het oude 
dorpsgevoel"

Het Laatste Nieuws 
"Co-housingproject 
zoekt bewoners"

Het Nieuwsblad 
"Cohousingproject HuisElf 

zoekt medebewoners"

De Standaard "Na meer dan tien 
jaar amper één cohousingproject 

in Vlaanderen"
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DECEMBER

inspiratiedag duurzame wijken 
Gent

infomoment 
cohousing Aalst

infomoment 
cohousing Antwerpen

infomoment cohousing 
Sint-Niklaas

Dimension "Woonvormen en bouwformules voor morgen"

De Standaard "Terug 
naar het oude 
dorpsgevoel"

Het Laatste Nieuws 
"Co-housingproject 
zoekt bewoners"

Het Nieuwsblad 
"Cohousingproject HuisElf 

zoekt medebewoners"

De Standaard "Na meer dan tien 
jaar amper één cohousingproject 

in Vlaanderen"

2007

DECEMBER FEBRUARI MAART MEI

De Standaard "Het 
wij-gevoel van 
samenhuizen"

Het Nieuwsblad 
"Aanvragen alternatieve 
woonvormen in de lift"

Het Nieuwblad 
"Verliefd zijn op 

project is niet genoeg"

Het Laatste Nieuws 
"Het dorpsgevoel in 

een privéwijk"

Trends "Anders 
gaan wonen"

Gazet Van Antwerpen 
"Samenhuizers nog niet 

thuis"
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2013

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL

Oproep initiatiefnemers  
Pilootproject Wonen

studiedag Solidair Wonen 
Brussel

studiereis 
Denemarken, 
ambtenaren

publicatie 
Samenhuizen in je 
lokaal woonbeleid

publicatie Senior 
Samenhuizen

Oproep initiatiefnemers  
Pilootproject Wonen

De Tijd "Samen 
wonen, maar 

toch ook apart"

Het Laatste Nieuws 
"Bostoen lanceert 
cohousingproject"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing: samen 

leven maar toch apart"

Het Laatste Nieuws 
"Cohousingproject mikt op 

Paterskerk"

Het Nieuwsblad "Hals 
klooster als huis voor 

vijftien gezinnen"

Dimension "Groepswonen, een collectief “ja”? "

A+ 240 "Meer collectiviteit? Meer experiment!"

MEI

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

provincie West-Vlaanderen

info-avond cohousing 
Waasland

kennismakingsdag 
Alternatieve Woonvormen 

Oostende

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

provincie West-Vlaanderen

Open Dag 
Samenhuizen

De Tijd "'Dit is dé oplossing 
voor de eenzaamheid in 

onze maatschappij'"

Gazet Van 
Antwerpen "Meer 
uit minder halen"

De Tijd "Een 
hyperindividualist zou 

hier niet kunnen aarden"

De Tijd "Almaar 
meer kangoeroes 
in onze steden"

Het Laatste Nieuws 
"Nieuwe projecten voor 

cohousing"

Het Nieuwsblad "Oud 
klooster krijgt twintig 

wooneenheden"
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MEI

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

provincie West-Vlaanderen

info-avond cohousing 
Waasland

kennismakingsdag 
Alternatieve Woonvormen 

Oostende

ondertekenen 'Charter 
Samenhuizen' door 

provincie West-Vlaanderen

Open Dag 
Samenhuizen

De Tijd "'Dit is dé oplossing 
voor de eenzaamheid in 

onze maatschappij'"

Gazet Van 
Antwerpen "Meer 
uit minder halen"

De Tijd "Een 
hyperindividualist zou 

hier niet kunnen aarden"

De Tijd "Almaar 
meer kangoeroes 
in onze steden"

Het Laatste Nieuws 
"Nieuwe projecten voor 

cohousing"

Het Nieuwsblad "Oud 
klooster krijgt twintig 

wooneenheden"

JUNI

info-avond 
Cohousing 

Pajottenland

info-avond 
Cohousing 
Waasland

info-avond 
Cohousing Baarle & 

Drongen

Cohousing lezing Laura Fitch 
voor architecten

AG VESPA oproep realisatie 
cohousing-project erfpacht

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing krijgt 

elitair kantje"
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JUNI

info-avond 
Cohousing 

Pajottenland

info-avond 
Cohousing 
Waasland

info-avond 
Cohousing Baarle & 

Drongen

Cohousing lezing Laura Fitch 
voor architecten

AG VESPA oproep realisatie 
cohousing-project erfpacht

Het Laatste Nieuws 
"Cohousing krijgt 

elitair kantje"
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Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COHOUSING VINDERHOUTE 
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§3 ProJeCTfiiChes Cases

Vinderhoute

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Cohousing 
Juridisch Mede-eigendom 
Adres Bergstraat 14 

9921 Vinderhoute 
Aantal huishoudens 17 
Bewoners 10 gezinnen met kinderen 

5 koppels 
2 alleenstaanden zonder kinderen 

Gemeenschappelijke delen Tuin, fietsenstalling, parking, zwemvijver, 
sauna/poolhouse, gemeenschappelijk 
paviljoen (eetzaal, keuken, speelhoek, 
wasplaats, loungeruimte, bureau, studio en 
muziekkamer) 

Volledige bewoning 2012 
Aankoop site 2007 
Project-idee 2006 
Site Nieuwbouw 
Vastgoed Koopwoningen 
Notaris Jo Debyser 
Architect Stramien 

Broederminstraat 52 
2018 Antwerpen 

Interview Terry Gyselbrecht 
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CENTRAAL WONEN HARINGROKERIJ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 
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Project Centraal Wonen 
Juridisch Mede-eigendom 
Adres Kronenburgstraat 34 & 

Scheldestraat 63 
2000 Antwerpen 

Aantal huishoudens 6 
Bewoners 4 gezinnen met kinderen 

1 alleenstaande zonder kinderen 
1 alleenstaande met kinderen 

Gemeenschappelijke delen Tuin, bergingen, polyvalente zaal, zaal met 
keuken-infrastructuur, fiets- en afvalplaats 

Volledige bewoning 1993 
Aankoop site 1985 
Project-idee 1983 
Site Verbouwing 
Vastgoed Koopwoningen + huurwoningen 
Notaris Deferm, latere opvolger Dirk Couturier 
Architect Stramien 

Broederminstraat 52  
2018 Antwerpen 

Interview Peter Vermeulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haringrokerij
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MINI-COHOUSING MEERHEM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 
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Project Mini-Cohousing 
Juridisch Mede-eigendom 
Adres Meerhem 149 

9000 Gent 
Aantal huishoudens 8 
Bewoners 4 gezinnen met kinderen 

1 alleenstaande met kinderen 
2 alleenstaanden zonder kinderen 
1 koppel 

Gemeenschappelijke delen Wasplaats, atelier, ontspanningsruimte met 
uitgebouwde keuken, Spurnzaal, binnentuin, 
fietsenstalling 

Volledige bewoning 2005 
Aankoop site 2002 
Project-idee 2000 
Site Verbouwing 
Vastgoed koopwoningen 
Notaris Jo Debyser 
Architect Hugo Koch Architecten 

Nederbrugsstraat 2 
9050 Gentbrugge 

Interview Jan Van Den Eeckhaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerhem
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CENTRAAL WONEN KAASDROGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 
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Project Centraal Wonen 
Juridisch Mede-eigendom 
Adres Klein-Heidestraat 30 

Boutersem 
Aantal huishoudens 4 
Bewoners  3 gezinnen met kinderen 

1 alleenstaande 
Gemeenschappelijke delen Ontspanningsruimte, binnenhof, tuin, 

wasplaats, werkplaats, Broeikas 
Volledige Bewoning 2013 
Aankoop Site 2007 
Project-idee 2010 
Site Verbouwing 
Vastgoed Koopwoningen 
Notaris Jo Debyser 
Architect Studio Roma (Ruimte en Erfgoed) 

Abdij Vlierbeek 7 
3010 Kessel-Lo 
B.archi (Ecologie) 
Tikkelsteeg 11 
3770 Riemst 

Interview Leen Hellinckx, Benoît Smets, Stefan 
Coltura 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kaasdroger
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COHOUSING LA GRANDE CENSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 
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Project Cohousing 
Juridisch Mede-eigendom 
Adres Rue des Déportés 4 

1480 Clabecq-Tubize 
Aantal huishoudens 22 
Bewoners  33 volwassenen 

23 kinderen 
Gemeenschappelijke delen Gemeenschappelijke Schuur (eet- en 

zitruimte, keuken, berging, wasplaats, 
hobbyruimte, speelruimte, speelzolder, 
computerruimte) binnenhof, tuin 

Volledige Bewoning 2011 
Aankoop Site 2005 
Project-idee 2001 
Site Verbouwing 
Vastgoed Koopwoningen 
Notaris Jo Debyser 
Architect ? 
Interview Luk Jonckheere, Marie Rens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOS 
 
 
 

La Grande Cense
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COHOUSING DRONGEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Woning 
Gemeenschappelijke Functie 
Domein 
Straat 
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Project Cohousing 
Juridisch Vermoedelijk CVBA 
Adres  Mariakerksesteenweg 170 

9031Drongen 
Aantal huishoudens 16 
Bewoners … 
Gemeenschappelijke delen Paviljoen, buitenruimtes, … 
Volledige bewoning 2016 gewenst 
Aankoop site … 
Project-idee 2013 
Site Nieuwbouw 
Vastgoed Koopwoningen 
Notaris … 
Architect Barst Architectuur & Stedenbouw 

Dreefstraat 33 
9320 Erembodegem 

Interview Eef Tanghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drongen






