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1.. HET FENOMEEN COHOUSING

Problemen zoals vervreemding en vereenzaming liggen aan de basis voor het actuele
ontwikkelingen van nieuwe woonvormen. Deze vereenzaming loopt parallel met de
toenemende gezinsverdunning (steeds meer flats voor alleenstaanden), de verkavelingen
op het platteland en de appartementen in de steden waar men zijn buur niet meer kent.
Cohousing is een van de "nieuwe woonvormen".
De term “woongemeenschap” is een overkoepelende term om de nieuwe vormen van
gemeenschappelijk bouwen en wonen te omschrijven. Men onderscheidt verschillende
niveaus en diverse accenten van gemeenschappelijkheid.
1. centraal wonen: samen bouwen/wonen met beperkte gemeenschappelijkheid
2. cohousing en eco-housing: individuele woningen met veel gemeenschappelijke
binnen- en buitenruimten
3. woongroep: deel van het huishouden is gemeenschappelijk (bvb. keuken in
studentenhome)
4. leefgemeenschap: alleen slaapkamer is privé (bvb. kloosters)
COHOUSING:
accent op het sociaal aspect: gemeenschapsgebouw (commonhouse) staat centraal
ECO-HOUSING:
accent op ecologie: gemeenschappelijke energie- en voedselvoorziening, enz..
Cohousing onderscheidt zich van alle andere door enerzijds het accent op de volledige privé
woning en anderzijds een aantal voorzieningen die zorgen voor het sociale leven. Vooral de
gemeenschappelijke eetzaal met keuken en de mogelijkheid tot kinderopvang zijn typisch
voor cohousing. Dit is een zeer eigentijdse en logische oplossing voor de problemen van de
tweeverdieners: de kinderen worden opgevangen in eigen woonbuurt en er is 's avonds een
warme maaltijd beschikbaar. Elke bewoner draait mee in een beurtrol voor het koken.
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Sociale mix
Er wordt gestreefd naar diversiteit in de bewonersgroep met respect voor ieders politieke en
filosofische overtuiging: een mix van leeftijden, gezinssamenstelling, inkomensniveau.
Cohousing is dus een passend en eigentijds antwoord op de vereenzaming, de
praktische behoeften van de tweeverdieners en een oplossing voor vele actuele
maatschappelijke problemen
1. Remedie tegen de eenzaamheid
2. Een sociaal vangnet voor bejaarden (serviceflats) en kinderen (kinderoppas en
speelruimte)
3. Versterking van de sociale cohesie
4. Ecologisch bouwen wordt betaalbaar als men in groep bouwt
5. De bouwgrond wordt betaalbaar
6. De ruimte wordt efficiënter benut dank zij een grotere woondichtheid
7. Meer woondifferentiatie en goede sociale mix. met bejaarden, kinderen,…
Sociaaleconomisch voordeel
minder kosten voor de overheid voor kinderopvang en bejaardenhuizen
Cohousing concreet: naast de privéwoningen zijn er de gemeenschappelijke
voorzieningen.
Gemeenschappelijke binnenruimten
o Eetzaal + keuken + berging
o Kinderspeelruimte
o Hobbyruimte
o Wasplaats
o Logeerkamers
Gemeenschappelijke buitenruimten
o Speelruimte: harde en zachte ruimten
o Moestuin en leeftuin
o Parking: 1,5 auto’s per woning
o Ontmoetingsplein
De architectuur dient stimulerend te zijn voor
o het dorpsgevoel en
o de gezelligheid
Het ruimtelijk uitgangspunt is gebaseerd op het maximaliseren van
o de herbergzaamheid en
o de belevingwaarde
Bioklimatische uitgangspunten - open of overdekte circulatieruimten
o Noord Europa: overdekte gemeenschappelijke ruimten
o Midden europa: een open plein
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2.. DIVERSE REALISATIES
STRATEN MET RIJWONINGEN

Hoeje Soeborg Denemarken
(DAB -dabbolog.dk)
Met commonhouse in het midden
Parkings aan de uiteinden van de staat
Rijwoningen op het gelijkvloers

Jackson Place, USA
Met commonhouse op het einde van de
staat
Parking kort bij het commonhouse
Woningen op twee niveaus, totaal 27
woningen.

Trudeslund Denemarken
(Mc Camant&Durett)
Met commonhouse in het centrum
Parking kort bij het commonhouse
Rijwoningen op het gelijkvloers
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PLEINEN MET RIJWONNGEN

Eos Nederland
(Orta Nova architectuur)
Gemeenschappelijk wonen van en voor
mindervaliden.
Met commonhouse als zorghuis in het centrum
Parking kort bij het commonhouse
Rijwoningen met twee verdiepingen
Hogere dichtheid, 30 woningen

Rynkebakken Denemarken
Senior cohousing.
Met commonhouse als hoofdgebouw op het plein
Parking kort bij het commonhouse
Rijwoningen met twee verdiepingen
Hogere dichtheid, 12 woningen

Overdrevet Denemarken
Met commonhouse in het centrum tussen twee
pleinen
Parking kort bij het commonhouse
Rijwoningen met twee verdiepingen
Hogere dichtheid, 30 woningen
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GLASSTRATEN
Kilen Denemarken
Gesloten glasstraat tussen twee rijen woningen.
Met commonhouse op het einde van de straat.
Parking kort bij het commonhouse.
Rijwoningen met twee en één verdieping.
Hogere dichtheid, 20 woningen.

Stokken Denemarken
Open glasstraat rond binnentuin.
Met commonhouse op het einde van de straat.
Parking nabij het commonhouse.
Rijwoningen met twee verdiepingen.
20 woningen.
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Solfang Denemarken, glasstraat
(cohousing projects)
20 woningen

Windsong Canada, glasstraat
(pechonews)
Hogere dichtheid ten bate van groenzone, 34 woningen.
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MIDDELHOOGBOUW
Eastern village US
(Meridian Construction)
Vier bouwlagen.
Met commonhouse als verbinding
tussen de verdiepingen
Parking kort bij het commonhouse.
Appartementen met gaanderij.
Hogere dichtheid.
56 woningen.

Russinet Zweden.
Vijf bouwlagen met commonhouse
op het dak.
Diverse voorzieningen op het
gelijkvloers.
27 woningen.
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WOONWIJKEN
Munksoegaard: 5 clusters met volkstuinen

Tinggaarden: 12 clusters, in grote suburbane woonwijk
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3.. DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
Het ontwerp van de gemeenschappelijke delen is huiselijk qua dimensies, schikking en
inrichting. Deze ruimtes zijn op te vatten als de extensie van woonruimte van elke woonst.
Buitenruimte omvat parkeerruimte, fietsenberging, gedeelde tuin, evt. moestuin, …
Zie voorbeeld te Clabecq:
Voor de cohousing te Clabecq is een relatief groot gemeenschapshuis voorzien in de
bestaande schuur, voor 22 units (55 bewoners). De keuken met eetzaal zijn

TERRAS

KEUKEN
BERGING
EETZAAL

SANITAIR

HOBBY

SPEELRUIMTE

HALL

TERRAS

ZITHOEK

WASHUIS

standaardvoorzieningen.
Vanaf het begin van het ontwerpproces moet men oog hebben voor de zowel de functionele
eisen als de gezelligheid, ze zijn even belangrijk.
Een gemeenschapshuis moet een comfortabele omgeving bieden die een verscheidenheid
aan activiteiten mogelijk maakt.
Gemeenschappelijke delen: 10% à 20% van privéwoonst wordt afgestaan voor
gemeenschappelijke nuttige woonruimte, soms meer.
De gedeelde binnenruimte omvat minstens een zaal/eetruimte, keuken, zithoek,
kinderspeelhoek, gastenkamer(s), vaak ook washuis, hobbyruimte, enz.
De optimale grootte voor een gemeenschapshuis (commonhouse) in verhouding
tot het aantal eenheden of bewoners in een gemeenschap.
Recente gegevens over 14 woongemeenschappen in de Verenigde Staten geven een
oppervlakte van 200 tot 350 vierkante meter voor de grond-vloeroppervlak, plus een
gemiddelde van 170 vierkante meter bruikbare kelder en/of tweede-vloeroppervlak.
In Denemarken is een, commonhouse gemiddeld 394 m² groot, ofwel 19 m² per woonunit.
Bij het ontwerpen van een gemeenschapshuis is het onderhoud een belangrijk
aandachtspunt. Zo vergt een vloer in vasttapijt veel meer onderhoud en zorg dan een vloer
linoleum. Ook de technische installaties dienen eenvoudig te onderhouden zijn.
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De grootte van de diverse ruimten, op basis van twee voorbeelden: het concept is
afhankelijk van de specifieke wensen van de bewoners, het budget en de ruimtelijke
mogelijkheden ter plaatse.
GEMEENSCHAPSGEBOUW

CLABECQ

VINDERHOUTE

GELIJKVLOERS

M²

M²

EETZAAL

72

87

KEUKEN

22

28

BIJKEUKEN

18

6,5

KOELE BERGING

7

3,5

ZITHOEK

31

33

HALL + VESTIAIRE

31

21

TV HOEK

25

SANITAIR

11

20

HOBBYRUIMTE

50

37

KINDEROPVANG

27

12

ZITHOEK KINDEREN

20

TECHNISCHE RUIMTE 1

11

27

WASPLAATS + T R zonneboiler

22

8

BERGING/KELDER

50

65

LOGEERKAMERS

47

31

TOTAAL

444

380

TIMING DER BOUWWERKEN: commonhouse altijd eerst
Het gemeenschapshuis moet de absolute prioriteit hebben en ontworpen en gebouwd
worden VOORDAT de woningen worden ontworpen en gebouwd.
We hebben ervaren in binnen- en buitenland dat als ze wachten tot later, dan is er altijd
geld te kort voor het commonhouse. Upgraden en aanpassen van het eigen huis na verloop
van tijd is relatief eenvoudig. Het leven in gemeenschap verlaagt de behoefte aan een
grotere woning.
Samenwerken aan een gemeenschappelijk project helpt de samenlevingsopbouw. Men zal
zich ook zekerder voelen over het leven in een gemeenschap op het moment dat men zich
zal concentreren op het eigen huis. Men zal sommige dromen loslaten en onderscheid
maken tussen wat men werkelijk nodig heeft in onze consument-gedreven wereld.
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INSPRAAK
Een viertal intensieve weekend workshops zijn minimaal betreffende de inplanting, de
inrichting van het gemeenschapshuis, het voorontwerp met kostprijs en de uitvoering van
het ontwerp.
Voor het gemeenschapshuis beginnen we met de overkoepelende doelstellingen, zoals de
mate van betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de duurzaamheid. Dan volgen de eerste
schetsen, zoals de verbinding tussen de keuken en de eetkamer, plafondhoogte, de
keukenapparatuur enz.
Poging om consensus te bekomen over diverse onderwerpen in een groep van vele
individuen in één weekend is een enorme taak.
Daarom is een "huiswerk procedure" interessant: diverse werkgroepen bereiden
workshop voor. De opdrachten bevatten prioritaire doelstellingen, het uitwerken van een
ontwerpprogramma en het beantwoorden van vragen van de architect die de meeste
controverse kunnen veroorzaken. De antwoorden helpen te bepalen welke soorten
workshopdiscussies meest relevant zijn voor de leden van de groep.
DE EETZAAL = POLYVALENTE RUIMTE
De keuken en de eetzaal zijn de twee belangrijkste ruimtes in een gemeenschapshuis, ze
moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van elke individuele woning. We verwijzen
meestal naar de eetkamer als de "grote kamer", niet omdat we het zien als groot of
pretentieus, maar omdat het polyvalent is. Het optimaliseren van deze ruimte is een
boeiende uitdaging. Idealiter zou deze eetzaal even goed moeten functioneren voor
activiteiten met grote mensenmassa's als voor typische gemeenschapsdiners of zelfs
intieme bijeenkomsten en rustige maaltijden.
De grootte van de eetzaal:
Een te grote zaal is niet gezellig en een te kleine zaal werkt niet.
Een vuistregel die werkt voor de meeste gemeenschappen:
de eetzaal moet minimum tweederde van de gehele bewonersgemeenschap (volwassenen
en kinderen) plaats kunnen bieden.
Zorg ervoor dat de architect de tafels en stoelen tekent en voldoende ruimte voorziet om te
circuleren van de eetzaal naar de keuken.
Akoestiek in de eetzaal
Eetzalen zijn bekend voor de geluidsproductie, vooral kinderen maken heel wat geluid.
Vooral de weerkaatsing van dit geluid is storend en als er bijvoorbeeld grote glasvlakken
zijn is er heel wat weerkaatsing. Dempende materialen op de vloer, de muren en het
plafond zijn dus een noodzaak.
Voor de vloer is linoleum het beste omdat het ook de kriepende geluiden voorkomt van
tafels en stoelen.
De muren kan je behangen met geluidsabsorberend kurkbehang.
Het plafond is het allerbelangrijkste: een vals plafond van rockwool of heraklith zijn het
meest doeltreffend.
Denk er ook aan dat de ventilatiekanalen de geluiden van de eetzaal kunnen overbrengen
naar de andere ruimten. Voorzie dus genoeg ruimte in het plafond om deze kanalen goed te
isoleren.
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DE KEUKEN EN BIJKEUKEN
Grootte van de keuken is afhankelijk van de gemeenschapsgrootte.
Voor kleine gemeenschappen: kleine keukens: 22 m²
Voor grotere gemeenschappen van meer dan 20 gezinnen: 30-40 m². (incl. afwasmachine)
De meeste kleine gemeenschappen willen een huiselijke, efficiënte keuken die opent naar
de eetruimte.
Grotere gemeenschappen willen een keuken die men kan afsluiten.
Een eenvoudige oplossing is een reeks grote, uitklapbare luiken of een rolluik.
Een centraal keukenblok eiland voelt als thuis en maakt het mogelijk dat verschillende koks
samen het eten bereiden.
Indien men kookt met gas:
Voor de brandveiligheid is een brandveilige afsluiting vereist tussen de keuken en de eetzaal
van RF 1 uur.
Indien men een open keuken wil, dan is een speciale blusinstallatie nodig boven het
kookvuur.
Vegetarisch, veganistisch of flexitarisch?
In cohousing groepen heb je steeds meer en meer mensen die een gezonde en vleesloze
voeding willen en dat heeft zijn weerslag op de keuken inrichting.
De koele berging
Een koele berging is noodzakelijk want niet alles kan in de koelkast of de diepvries.
Regelmatig worden inkopen gedaan voor een grote groep mensen en dat vergt heel wat
ruimte. Denk maar een drank, aardappelen, fruit, enz...
DE ZITHOEK
Het is leuk om een zithoek naast de eetzaal te hebben, vooral als grote vouwdeuren de
ruimtes met elkaar kunnen verbinden. Deze multifunctionele ruimte is zeer geschikt voor
gezellig samenzijn rond het vuur op een koude winternacht voor of na het diner. Het is ook
perfect voor feestjes, vergaderingen.
HOBBYRUIMTE = multifunctioneel
Zeer gespecialiseerde kamers, zoals bibliotheken, aparte TV kamer, knutselruimte,
leeshoek, enz... hebben de neiging om merendeel van de tijd leeg te blijven.
In plaats daarvan kan je beter een en ander combineren in een multifunctionele ruimte met
bvb. een televisie, boekenplanken, een ambachtelijke kast en een opvouwbare
pingpongtafel.
KINDERSPEELRUIMTE
Een indoor speelruimte is een must, vooral
als er veel jonge kinderen zijn.
Als je genoeg ruimte hebt, is het
aangeraden om deze ruimte te verdelen in
twee delen, een voor luidruchtige spelen en
de andere voor rustige activiteiten.
Onstuimige kinderen van 6 jaar en ouder
hebben de neiging om de kleuters te
overmeesteren en verhindert het lezen van
een boek of andere rustige activiteiten.
Soms wil men de speelkamer grenzend aan
de eetkamer, zodat volwassenen een oogje
kunnen houden op de kinderen tijdens het
bereiden of het eten van maaltijden.
WASPLAATS
Wasruimtes zijn succesvol als ze gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden zijn.
Soms vraagt men ook een strijkruimte. Maak de wasruimte niet te klein, er moet ook ruimte
zijn voor het plaatsen van voldoende wasmanden.
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In de beginperiode gebruikt men dikwijls de bestaande wasmachines van de bewoners die
in hun eigen unit hiervoor geen plaats hebben. Later kan men overgaan tot een paar grote
industriële wasmachines en droogkasten.
LOGEERKAMERS
Logeerkamers worden frequent gebruikt als ze er zijn.
Voorzie voldoende privacy zodat de andere bewoners niet gestoord worden.
FIETSENSTALLING
De fietsenstalling is heel belangrijk, in de praktijk blijkt een centrale fietsenstalling die te
ver van de woningen gelegen is niet te werken. Beter is een decentrale opstelling per
woonvleugel, zo kort mogelijk bij de inkomhall. Als men de fietsen binnenshuis kan stallen
en bereikbaar vanuit de inkomhall is dat ideaal.
BERGING
Bergplaats is er altijd tekort. Men kan de bergplaats in de woningen beperken als men een
gemeenschappelijke berging voorziet waar iedereen zijn eigen bergrek heeft.
SANITAIR
Het gemeenschapshuis is geen openbare ruimte, het is een privé ruimte. Daarom is het niet
nodig om (zoals in een café of openbare plaats) de toiletten te scheiden in mannen en
vrouwen.
ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID
Rolstoelgebruiker moet autonoom het commonhouse kunnen betreden, zeker het
gelijkvloers.
Op een hellend terrein dient men de hellingen aan te passen aan de rolstoel; max 6 à 8 %
hellingsgraad. In elk geval is één toilet voor rolstoelgebruikers een minimum.
TERRASSEN en micro-klimaat
De overgang van binnen naar buiten is van groot belang, zeker in ons wisselvallig klimaat.
Uit de praktijk blijkt dat terrassen zeer veel gebruikt worden en de ontmoetingsplaats zijn
bij uitstek op voorwaarde dat ze goed ontwerpen zijn; uit de wind en beschermd tegen de
te felle zon.

Terras te Clabecq
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Ontwerp commonhouse van Vinderhoute, door "Stramien"

DE GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENRUIMTEN
HARD EN ZACHT
Beide buitenruimtes, zowel hard als zacht, moeten een goede verbinding hebben met de
gemeenschappelijke woning.
Harde buitenruimten:
De parkeerruimte
De fietsenberging
De binnenplaats of de straat voor voetgangers is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten.
Het verhard speelplein voor kinderfietsen, skates, touwtje springen of spelen met krijt.
De verbinding tussen het commonhouse en de woningen verdient extra aandacht: goed
begaanbare slipvrije betegeling, goed verlicht 's nachts en 's avonds, beschermd tegen
regen en wind.
Zachte buitenruimten:

Een groene ruimte is een rustige
ruimte om naar te kijken,
petanque, tikkertje te spelen of
gewoon te ontspannen.
Of ook:
een grasveld voor picknick,
balspel...
gemeenschappelijke moestuin
klimrek en/of glijbaan
zandbak
kinderspeelbos
kindervijver (50 cm diepte)
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Al deze voorzieningen zijn geen luxe maar een
noodzakelijkheid:
men ervaart dat in goede kindvriendelijk ingerichte
omgevingen de kinderen meer met mekaar buiten
spelen in plaats van voor het computerscherm te
hangen !

Kinderen met mekaar leren spelen is niet
nodig als ze de uitnodigende omgeving
aangeboden krijgen gaat het vanzelf.
Een speelbosje is geen luxe maar een
noodzaak.
DE BRANDWEER
De brandweer vraagt steeds om alle gebouwen goed te kunnen bereiken met hun
ladderwagen. Ze moeten dus soms over het gazon kunnen rijden. Daarom: denk er aan dat
je dat gazon goed ondersteunt met bijvoorbeeld 30 cm steenslag met erboven een laag
compost+zand voor het gras. Op deze wijze behoud je het groene aspect en kan de
brandweer alle gebouwen goed bereiken met hun zware voertuigen. Het is van belang dat je
het voorontwerp grondig bespreekt met de brandweer voordat je het verder uitwerkt.
NUTSLEIDINGEN
o riolering
o waterleiding
o regenwater voorziening
o gasleidingen
o elektriciteit
o multimedia leidingen, TV, internet ,
telefoon, enz..
Alle gasmeters en elektriciteitsmeters dienen
kort bij de inkom gegroepeerd te worden.
Het voorzien van één meter voor de ganse
gemeenschap is het beste en het
goedkoopste.
Dit moet vooraf met de nutsmaatschappijen
besproken worden.
Indien men individuele meters wil, dan heeft
men grote kosten om al die leidingen van de
meters tot aan de woning te leggen.
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4.. DE ONTWERPPRINCIPES , DE INPLANTING
1.. GROOTTE
Een aantal woonsten van 25 tot 35 geldt internationaal als ideaal.
Dat is nodig
- om de cohousing voldoende te kunnen dragen (financieel en sociaal)
- om voldoende mix in de groep toe te staan
- om aan de kinderen speelkameraadjes te geven van hun eigen leeftijd en
- om interne spanningen te verdunnen en op te vangen.
Vanaf 16 woonsten kan een gemeenschap nog functioneren, maar moeilijker en er moet er
meer aandacht zijn de selectie van bewoners en voor de verstandhouding met elke andere
bewoner.
Voor een cohousing project van minder dan 16 woonsten (gezien de frequente interacties
tussen de buren) moet de selectie van bewoners erg zorgvuldig gebeuren en moet er erg
hard en blijvend worden gewerkt aan de communicatie en de verstandhouding.
Boven 35 woonsten wordt de groep te anoniem en wordt er beter opgedeeld in clusters.
2.. SOCIALE ARCHITECTUUR
Low profile architectuur: frustratie voor de designarchitect
De architect heeft met cohousing een "speciale" klant: je kan geen ontwerp maken zonder
een eenduidige en heldere opdracht: wat willen we bouwen, hoe wenst men samen te
wonen, wat is het budget?
Eens dit allemaal duidelijk is en de ganse groep heeft zich akkoord verklaard, dan rest er
nog de hamvraag: hoe moet het er uit zien?
"Over smaak en goesting kan men niet discussiëren" zegt het spreekwoord, maar in
cohousing moet men er toch over discussiëren. Hierbij valt op dat er nogal wat hevige
discussies zijn met de architecten en er zijn in het verleden al heel wat conflicten geweest
tussen de architect en de cohousers.
Je hebt twee problemen die hier aan de oorzaak liggen, ten eerste is het niet evident dat de
mensen akkoord geraken over de architectuurstijl, ten tweede is de architect vanuit zijn
opleiding geneigd om een nummertje op te voeren en dat lukt met cohousers niet altijd.
Conclusie: de architect moet in de eerste plaats proberen om alle neuzen in één richting te
krijgen en eventueel zijn eigen architecturale ambities wat achteruit drukken.
Ruimtelijk ontwerp dat zoveel mogelijk een gemeenschapsgevoel en informele
uitwisselingen bevordert maar tegelijk ook voldoende privacy waarborgt.
De uitgangspunten:
o het dorpsgevoel
o herbergzaamheid
o gezelligheid en de belevingwaarde
Bioklimatisch: open of overdekte ruimten
In Noord Europa past men dikwijls de overdekte
gemeenschappelijke ruimten toe, terwijl in midden Europa
men veeleer rond een open plein werkt.
3.. DE PLAATS VAN DE AUTO
Klassiek blijven de auto’s aan de buitenzijde van de
cohousing, de gedeelde buitenruimte is dus nagenoeg volledig
autovrij.
Dit is in tegenstelling tot het woonerf.
In een woonerf wordt de auto geduld op voorwaarde dat de automobilist zijn snelheid en
rijgedrag aanpast. Dit is een kwestie die de bewoners vooraf duidelijk moeten
overeenkomen want dit is heel bepalend voor het concept.
Het kunnen parkeren kort bij de woning voor laden en lossen is ook een belangrijk
aandachtspunt.
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4.. DE INPLANTING in functie van de ontmoeting en intensifiëring van het sociale leven.
Het basisconcept voor cohousing = het binnenplein.
Elk huis is herkenbaar en ze staan (schouder aan schouder) met de voorzijde naar mekaar
gericht. Onderstaande tekening is gebaseerd op het zeer innovatieve project "Tinggaarden".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COMMONHOUSE
PARKING
OVERDEKT TERRAS
TERRAS
VERHARD PLEIN
FIETSENBERGING
GRASVELD
KANGOEROEWONINGEN
KINDERSPEELBOS
VOETBALVELDJE
11. MOESTUINEN

Gesloten bebouwing heeft een aantal voordelen:
o
o
o

beperkte loopafstanden
meer omslotenheid en ontmoetingsmogelijkheid
een beter micro klimaat

Foto: Tinggaarden te Denemarken, was een van de eerste sociale wooncomplexen volgens
de cohousingprincipes (1980)
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Aaneengesloten bebouwing geeft ook de mogelijkheid voor glasstraten en/of luifels. Deze
zijn mogelijk vanaf de woning tot aan het commonhouse en de parking.

Open bebouwing is af te raden voor cohousing
o
o
o
o

langere loopafstanden
minder ontmoetingsmogelijkheid
minder gunstig micro klimaat
geen glasstraat en/of luifel zijn mogelijk van de woning tot aan het commonhouse en de
parking
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Eenzijdige oriëntatie: kijken naar de achterzijde van de buur.
In sommige ecologische projecten zijn de woningen volledig en eenzijdig op het zuiden
gericht. Bijvoorbeeld: eco woonwijken volgens de principes van de "earthships" zijn zo
geconcipieerd om maximale zonne-inval te bekomen.

Prof. Jan Tanghe;"Je draagt toch ook je das niet op je rug? Zo heeft een huis, zoals een
mens ook een voor- en achterkant; met de voorkant toon je je aan de gemeenschap, de
achterkant is privé, hier kan je je eigen creativiteit botvieren".
Indien men prioriteit geeft aan het sociale contact is het dus aangewezen de
woningen met de voorgevel naar mekaar te richten en het commonhouse een
centrale plaats te geven.
Het gesloten bouwblok
1.. Wonen rond een plein, privé tuinen langs de buitenzijde
Zie inplanting te Clabecq:
22 woningen, waarvan 10 renovatie en 12
nieuwbouw.

De oude schuur werd het commonhouse.
2.. Het stedelijk gesloten bouwblok, privé tuinen naar binnen gekeerd
De achterdeur wordt voordeur!
Remedie om de privacy van de achtertuin te redden:
voorzie OMMUURDE TUINEN
en een poortje met een bel.
Voordeel:
In de anomieme stedelijke omgeving geeft dit
een zeer samenhangend, semi-privé
en geborgen karakter aan deze
cohousing woongroep.
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Middelhoogbouw: 4 bouwlagen
Met middelhoogbouw is het moeilijk, maar mogelijk om goede sociale ruimten te creëren.
De loopgangen zijn bovengrondse straten en die breed genoeg moeten zijn en vooral: de
privacy van de bewoners mag niet gehinderd worden.
Windschermen zijn noodzakelijk.
In sommige projecten liggen de gemeenschappelijke ruimtes geconcentreerd op 1 niveau,
logischerwijze het gelijkvloers, bij andere zijn zij verspreid over de verdiepingen. Het
commonhouse en de andere gemeenschappelijke voorzieningen kunnen dan verbindend
werken tussen de verdiepingen
Zodoende kan men zonder liften of te veel trappen de gemeenschappelijke voorzieningen
bereiken.
Dit is een typisch stedelijk concept voor hoge woondichtheid.
Aandachtspunten voor cohousing met een leefbare middelhoogbouw:
Groenvoorziening:
Men mag niet uit het oog verliezen dat er genoeg groene ruimte moet zijn: minimum 30 m²
per persoon.
Het commonhouse:
dient over een ruim terras te beschikken en een directe relatie te hebben met de groene
ruimte en de units. Bedenk dat men op zijn pantoffels naar het commonhouse moet kunnen
wandelen in een beschutte omgeving.
Inplanting: het gesloten stedelijk bouwblok sluit het beste aan bij het bestaand
stratenpatroon en het stedelijk weefsel.

De woontoren: ongeschikt voor cohousing
Appartementen met de rug naar mekaar.
Geen contact met de begane grond en de natuur.
Voor kleine kinderen en bejaarden een nachtmerrie.
Zie volgend hoofdstuk.
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5.. HET GESCHIKTE WONINGTYPE VOOR COHOUSING
De privéwoningen kunnen dank zij de gedeelde (gegroepeerde) functies kleiner zijn dan
doorsnee, ze zijn wel volledig autonoom met eigen keuken.
LAAGBOUW: 1 à 3 BOUWLAGEN
o Open bebouwing, perceelsbreedte: 20 m, dichtheid = 10 woningen per ha
o Half open bebouwing, perceelsbreedte: 13 m, dichtheid = 16 woningen per ha
o Rijwoningen, perceelsbreedte 8 m, dichtheid = 25 woningen per ha
o Kangoeroewoningen ofwel twee woningen boven mekaar= 40 woningen per ha
Let op: dit zijn netto dichtheden zonder het meerekenen van de gemeenschappelijke
voorzieningen. (De overheid vraagt in Vlaanderen een minimale dichtheid van 25 woningen
per ha in het buitengebied).
Ter vergelijking:
de bruto-dichtheid van Brussel bedraagt vandaag ongeveer: 28 woningen per ha.
Voor Parijs bedraagt dat 80 woningen/ha.
De rijwoning biedt een goed evenwicht tussen de privacy eisen en de mogelijkheid voor
het ontwikkelen van herbergzame buitenruimten.
De rijwoning (eensgezins of tweegezins) geeft
zowel een antwoord aan de individuele
woonwensen, als van de stedenbouwkundige
eisen.
1..Herkenbaarheid
2..Aanpasbaarheid
3..Privacy
4..Uitzicht en oriëntatie
5..Woondifferentiatie
6..Herbergzame publieke buitenruimten
7..Multifunctionaliteit
8..Hoge woondichtheid
9..Voordelige kostprijs
10..Relatie met de publieke ruimte
Enz…

Het belang van tuinmuren voor het microklimaat en de privacy.
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Kangoeroewoningen

Kangoeroewoningen met op het gelijkvloers bejaardenflats en erboven eengezinswoningen
met kinderen hebben tal van voordelen. De kinderen kunnen opgevangen worden door de
ouderen en de senioren kunnen in het oog gehouden worden door de buren.
(zie foto: cohousing te Clabecq: op de eerste verdieping woningen voor gezinnen met
kinderen. Terrassen op het zuiden zijn onontbeerlijk, maar deze moesten goed geïntegreerd
worden in de architectuur van de vierkantshoeve).
Met kangoeroewoningen kan je een ideale mix bereiken.
gelijkvloers: bejaardenwoningen
verdieping: eengezinswoningen met terras

De rijwoningen van Jacksonplace
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MIDDELHOOGBOUW: 4 à 5 WOONLAGEN
Tot 4 woonlagen kan men zonder lift wonen en
is er nog contact met de begane grond en de
natuur.
Gemeenschappelijke buitenruimte en pleinen
kunnen gevormd worden die de mensen in
contact brengen met mekaar.
Netto woondichtheid: 60 / 80 woningen / ha
Middelhoogbouw is van alle tijden hiernaast
een voorbeeld van middelhoogbouw in
Roemenië.
(Prejmer, 15°eeuw)

Cohousing te Freiburg - Vauban
In Freiburg zijn de appartementen klein maar
toch zijn de kinderen er zeer tevreden; ze
spelen veel buitenshuis dank zij het intensieve
contact tussen de bewoners en de veilige
gemeenschappelijke buitenruimten.

Cohousing appartementen kan je niet vergelijken met de traditionele
Cohousing appartementen

Traditionele appartementen

1. Gemeenschappelijke tuin

1. geen tuin

2. Goede akoestiek

2. Slechte akoestiek

3. Veilige en comfortabele trappen

3. Oncomfortabele trappen

4. Ruim terras op het zuiden en voldoende
privacy

4. Geen terras ofwel veel te klein

5. Contact met de begane grond en de
natuur

5. Geen contact met de begane grond en
de natuur

6. Contact met de buur op de
gemeenschappelijke binnenkoer en
commonhouse

6. Geen contact met de buur

7. De eigen woning is goed herkenbaar

7. De eigen woning is niet herkenbaar
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HOOGBOUW: MEER DAN 5 BOUWLAGEN
Hoogbouw en vooral de woontorens zijn de meest asociale
woonvorm en daarom niet geschikt voor cohousing.
Men woont er met de rug naar mekaar.
Men woont er apart in het appartement.
Tekening: geen contact met de buur en de natuur,.
Eenzaam in zijn (ivoren) toren, maar wel uitzicht over het
landschap.
Flatneurose =
Het gebrek aan contact met de natuur en met mekaar
veroorzaakt vervreemding, vooral voor de kinderen die geen
geschikte speelruimte vinden in de onmiddellijke nabijheid
(hyperactiviteit) en voor de bejaarden die gebrek aan
sociaal contact hebben is dit zeer negatief (depressiviteit).
Een stad of gebouw dat goed is voor kinderen en bejaarden
is goed voor iedereen.
Zodra er hoogbouwflats verschijnen gaat het mis: vervreemding, criminaliteit en
onveiligheid.
De Amerikaanse schrijfster Jane Jacobs had het vijftig jaar geleden al ingezien. Zij voerde
actie tegen de dreigende afbraak van het dichtbevolkte Greenwich Village.
Een commonhouse in het park of op de zoveelste verdieping? Vergeet het!
Een gemeenschapsgebouw ver van de woningen in het park kan niet functioneren.
Architect Renaat Braam: "Ze (de bejaarden) hebben het niet begrepen".
Renaat Braam had een torengebouw ontworpen met een gemeenschapshuis in het park.
Toen hij merkte dat dit gemeenschapshuis niet werd gebruikt verweet hij de bejaarden dat
ze zijn architectuur niet begrepen.
Nochtans: de bejaarden ontmoetten mekaar op de smalle en kleine circulatieruimten op
elke verdieping in de woontoren. Dit is normaal gezien deze mensen niet zo goed te been
zijn.
In elk geval moet een commonhouse zeer goed bereikbaar zijn (ook met pantoffels) vanuit
de units.
Uit de praktijk blijkt dat een hecht
buurtleven niet kan ontstaan in
hoogbouw.
Zelfs appartementen met loopbruggen en
terrassen, zoals bvb. in "Habitat 67"
van architect Moshe Safdie, zijn hier niet
in geslaagd.
Echte ontmoetingsruimten zijn plaatsen
waar diverse looproutes samen komen en
waar van alles gebeurt.
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ACTUA
1.. DOMINIKANENKLOOSTER TE ANTWERPEN CENTRUM
Het Dominikanen klooster is een oaze in het centrum van de
stad, het staat al 12 jaar leeg.
We zien hier 3000 m² zuurstof tegen een stadsmuur
op een speerworp van Antwerpen-Centraal.
Het Dominicanenklooster aan de Ploegstraat 25- 27 is
eigendom van de provincie Antwerpen. Het gebouw is al sinds
2002 onbenut en blijkt een ijkpunt voor de biodiversiteit.
Aan de overzijde van de straat betaal je een prijzig ticket
voor de gekunstelde 19de eeuwse natuur in het park van de
ZOO . Tot het vroegere klooster krijgt enkel het personeel
van de provincie toegang voor de opkuis.
Provincie Antwerpen heeft concrete plans voor dit klooster :
Ze willen een kennis - en ontmoetingscentrum.
lees meer...
met o.a.
Sociaal restaurant (200 personen)
ontmoetingsruimte
ruimte voor evenementen
Kantoorruimtes
Bibliotheek
Kerk wordt polyvalente zaal voor 200
Doorloopruimte
Congresruimte
De renovatie kost: 9 miljoen euro

Alternatieve oplossingen

Men zou het ontmoetingscentrum kunnen combineren met
een eco-housingproject.
Men kan urban farming en aquaphonics uitbouwen in de
bestaande serres.
De bio-diversiteit die er nu aanwezig is kan behouden blijven.
Op deze wijze kan men het brede publiek een
inspiratievoorbeeld tonen.
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2.. DE HOOGBOUWDISCUSSIE LAAIT WEER HOOG OP
Kristiaan Borret (stadsbouwmeester Antwerpen): "Vandaag worden er weer hoge torens
geconstrueerd waar over 30 jaar niets meer mee aan te vangen is: de stadskanker van de
toekomst"
In vele tijdschriften , kranten en op TV komt er met regelmaat van de klok de discussie
over hoogbouw naar boven. Waarom de hoogbouw terug opgraven als deze al een paar
decennia geleden begraven was?

Foto: de UP-site te Brussel, het woon-, werk- en winkelproject tegenover Tour & Taxis.
Deze toren staat gekneld tussen de vaart en de stadsautosnelweg.
Tegen 2014 zal de woontoren van 140 meter hoog klaar zijn. De 2.000 bewoners zullen
gebruik kunnen maken van een zwembad in de toren, een privé-bioscoop, een fitness-en
welness-ruimte, een speeltuin voor de kids, enz.
Architect Van Broeck: "Met de maat van dat gebouw is op zich niks mis. Het probleem zit
vooral in de sokkel, die veel opener en buurtvriendelijker had moeten zijn."
De vraag is natuurlijk of hoogbouw wel
nodig is om te verdichten en of men met de
"nieuwe hoogbouw" de vroegere kritieken
op de woontorens kan opvangen.
In de nieuwsbrief nr 4 "GROENE HOOGBOUW –
VOLKSBEDROG?" legden we uit waarom we
hoogbouw niet nodig hebben om te verdichten.
Als men zich houdt aan de normen over lichtinval
en de hoeveelheid openbaar groen per persoon is
er weinig ruimtewinst met hoogbouw..
De woondichtheid en bezonning
De meeste bezwaren van de buurtbewoners heeft
te maken met grote slagschaduwen van
hoogbouw.
In de goede stedenbouw kan het niet dat je met
het ene gebouw zon afpakt van het andere.
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Voorbeeld: Friligiana te Spanje:
3000 inwoners op een oppervlakte van 4 ha, dit geeft
755 inwoners per ha. Wie wil hier niet wonen? (Parijs:
200 inwoners per ha, Brussel: 30 woningen/ha)
Blijkbaar kon men vroeger zonder architecten en
stedenbouwkundigen meer dan vandaag het geval is?
Samenvattng uit nieuwsbrief nr 4, lees meer....
De klachten van de omliggende bewoners en
actiegroepen zijn steeds dezelfde
• Grote slagschaduw
• Te veel verkeersaantrekking
• Parkeeroverlast
• Visuele hinder, horizonvervuiling
• Geen contact met de nieuwe bewoners
• Asociaal
De klachten van de bewoners van hoogbouw
• Niet te doen met kinderen, vanaf het ogenblik dat men kinderen heeft zoekt men een
woning die korter bij de grond is.
• Hinder van de buren.
• Geen sociaal contact, men woont apart in het appart-ement.
• Geen contact met de omgeving of woonbuurt.
• De mensen verkiezen steeds om “op de grond” te wonen.
Planologische argumenten tegen hoogbouw
1.. Enorm energieverbruik
2.. De hoge kostprijs
3.. Horizonvervuiling
4.. Privacyverstoring
5.. De grote vervoersstromen
EXTRA NADELEN VAN “WOONTORENS”: wonen en hoogbouw gaan niet goed samen.
6.. Woontorens: onleefbaarheid en sociale vervreemding
7.. Onveiligheid door vervreemding
8.. Asociaal gedrag door te hoge woondichtheid
Waarom is laagbouw voor woningen zo belangrijk?
• Voor de kinderen: groene ruimten in de onmiddellijke nabijheid van de woning.
• Contact met de grond
• Geen visuele storing
• De open ruimte is een plaats voor spontane ontmoeting
• Persoonlijke expressie van de eigen woning
• Betrokkenheid bij de woonomgeving met straten en pleinen
• Voldoende voorzieningen en ontmoetingsruimten op loopafstand zijn mogelijk
Evenwicht is belangrijk
Te hoge woonconcentraties leiden tot
massatransport, sociale vervreemding, enz…
Te lage woonconcentraties leiden tot
ruimteverspilling, massaal autoverkeer en sociale
vervreemding.
Het komt er op aan van een evenwicht te vinden
tussen te hoge concentraties en te lage
woondichtheden, ze zijn allebei te mijden.
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We zien in vele publicaties steeds dezelfde naam van architect Leo Van
broeck opduiken met telkens argumenten pro hoogbouw en pro
woontorens. Hij gebruikt voornamelijk 'ecologische' argumenten om de
hoogbouw te promoten.
(Leo Van Broeck is ingenieur architect en zaakvoerder van Bogdan&Van
Broek architects, Hoogleraar stedenbouw en ontwerp aan e KU Leuven,
werkte mee aan de nota hoogbouw te Gent en voorzitter van de koepel
Federatie van de Belgische architecten (FAB)

Zijn ecologische argumenten komen vooral hier op neer:
We zijn Vlaanderen aan het kapot verkavelen, als we verdichten (met hoogbouw) kunnen
we meer groene ruimten vrijwaren.
Als we verdichten (met hoogbouw) rond assen van openbaar vervoer kun we veel
vervuilend autoverkeer uitschakelen.
Hieronder een paar van zijn straffe uitspraken
In elk dorp heb je een kerktoren. Waarom zou je daar geen twee woontorens mogen naast
zetten?
Die uitdijende bouwijver zou je kunnen indammen door naast de kerk twee torens van
twaalf verdiepingen (50 m hoogte) te zetten. Die tasten het landelijke karakter niet aan.
Meer zelfs, die laten toe dat het groen, de landbouwgrond en de bossen tot vlak bij de
dorpskern komen.’
"Er is te veel romantische ecologie"
‘Het idee om je geweten te sussen met zonnepanelen op je dak en dan opnieuw in de file te
gaan staan om van je passiefhuis naar de stad te rijden, dat is toch totaal absurd?’ "De
ecologische ramp die je veroorzaakt door in buitengebied te wonen, is duizend keer groter
dan wat je goedmaakt door te isoleren en zonnepanelen te plaatsen,”
Met de "nieuwe hoogbouw" kunnen we de vroegere fouten voorkomen
‘Je bouwt ruime appartementen met een veranda, een wintertuin vol papegaaien, een
crèche op het dak, een klein zwembadje en een solarium op de twintigste verdieping en een
conciërge op de benedenverdieping. Kom je buiten, dan is er meteen ambiance.
" Het is een mythe dat je met een gezin niet in een woonblok kan, maar je moet je wel slim
aanpassen aan de noden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat in woonblokken de urine in de lift
niet van vandalen kwam maar van kleine kinderen. Niet uit balorigheid maar omdat ze bij
het spelen niet bijtijds boven geraakten op het toilet. Met kindertoiletten beneden is het
probleem opgelost."

"De slechte naam van de hoogbouw komt van
de sociale woningblokken, het zijn haarden
van gestapelde kansarmoede geworden.
Met de hoogte hebben die
samenlevingsproblemen nochtans weinig te
maken."
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"Meer biodiversiteit dank zij hoogbouw"
"We zijn België op geheel duurzame wijze
aan het kapotverkavelen. Het idee moet
doordringen dat het ecologisch niet meer
verantwoord is om nieuwe bouwgrond aan
te snijden in het buitengebied.
"Erfgoed is overgewaardeerd"
(Uit "De Standaard" 04/05/2013 | Geert
Sels)
"Oud en nieuw zijn broeders. Ze mogen gerust contrasteren"
Foto Sint Lucas te Gent: nieuw gebouw contrasteert in een omgeving van neogotiek.
Gent : "ecolgische smurfenstad"
"Gent aarzelt. men wil wel verdichten, maar als het met te veel laagbouw gebeurt, riskeert
het een ecologische smurfenstad te worden.
Maar nu zijn sommigen in Gent tegen torens, omdat dat de Amerikanisering van onze
maatschappij zou zijn. net niet. Hoogbouw is in Amerika de uitzondering. de echte
amerikanisering, dat zijn wijdverspreide villaatjes in het groen."
"Overklasseren leidt tot immobilisme"

Uit "Wonen of wijken": Sieg Vlamincq: "steeds hoger en hartelozer."

Waarom sommige architecten graag torens bouwen:
1. Je moet maar één plan tekenen en de andere verdiepingen zijn steeds een copie van
hetzelfde
2. Torens strelen het ego van de ontwerper
3. Renovatie en restauratie vergen veel meer stielkennis, veel meer inzet qua werkuren en
is dus minder interessant qua erelonen.
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WAAROVER MEN NIET SPREEKT:
1..Hoogbouw is door zijn vorm en architectuur niet in staat om de relaties tussen de
mensen onderling te optimaliseren, contact is moeilijk.
2..De relatie tussen mens en natuur is eveneens verbroken. Dit leidt tot flatneurose voor de
zwakkere groepen zoals kinderen en bejaarden.
3..Hoogbouw is niet nodig om te verdichten.
De mythe van de "nieuwe hoogbouw"
Zie voorbeeld "Twintowers" te Gent
Aantal flats: 197
Aantal bewoners : ongeveer 500
Hoogten:90 en 60 m
Groenvoorziening op het dak: 3000 m²
De "goede woonkwaliteit" dank zij o.a. gemeenschappelijke
duplexruimten, daktuinen, wintertuinen en windschermen.
Commerciële en publieke functies in de console op het
gelijkvloers.
Hoe men hoogbouw verkoopt
Minder oppervlaktebenutting: een drogreden
Torens slechts 2.400 m²
Laagbouw 30.000 m²

Maar .. de 2 torens beschikken slechts over
3.000 m² groen ofwel slechts: 6 m² per bewoner! De norm is minimaal 10 m².
De laagbouw heeft ongeveer 20.000 m² groen, dit is 40 m² per bewoner.
Men vergelijkt dus appelen met peren!
"De goede woonkwaliteit"
Indien je de twee torens zou plat leggen en we zetten bomen op het dak beschikken we
over 7.800 m² groen wat "de goede woonkwaliteit" zeker dichterbij brengt.
Kristiaan Borret (stadsbouwmeester Antwerpen):
"Voor ontwikkelaars zijn woontorens nu de nieuwe prijsbrekers: relatief weinig kosten voor
veel opbrengst."
Borret: "De steden groeien weer aan. De markt laat kansen liggen door onvoldoende in
aanbod te voorzien voor jonge gezinnen die bewust voor de stad kiezen. Op een periode
van vijftien, twintig jaar zullen we in Antwerpen alleen al een twintigtal nieuwe torens
gebouwd hebben - en dan spreek ik alleen over gebouwen hoger dan vijftig meter.
Mijn angst is dat er juist door die hausse brol gebouwd wordt. Vandaag worden in
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Antwerpen torens gebouwd met flatjes die kleiner zijn dan de normen voor sociale
woningbouw. Reken maar dat die niet aan sociale prijzen worden verkocht. Voor
ontwikkelaars zijn woontorens nu de nieuwe prijsbrekers: relatief weinig kosten voor veel
opbrengst."
Borret: "We zitten weer helemaal in de jaren zestig: hoogbouw schept allerlei
hooggestemde verwachtingen, maar op mijn bureau zie ik toch veel commerciële projecten
passeren die die ambities niet waar maken."
Woontorens zijn dus boerenbedrog, winstgevend voor de promotors en
architecten, maar ongunstig voor de bewoners en het milieu.

HET BOEK "HET AUTONOME HUIS" IS NU VERKRIJGBAAR IN
GEDRUKTE VORM
Vele mensen verkiezen nog altijd een klassiek boek in
gedrukte vorm, vandaar...
Laagdrempelig naslagwerk, vierkleurendruk, 260
pagina's op A4 formaat
Kostprijs: 53 euro, excl. verzendingskosten
Het e-boek is ook
te bekomen in
PDF
Kostprijs: 20
euro

Te bestellen per e-mail bij uitgeverij Ecobooks
e-mailadres: ecobooks@scarlet.be
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3.. MICROHOUSING, EEN NIEUWE TREND?
Er verblijven steeds minder mensen in één woning, men noemt dit "gezinsverdunning". Ook
de vergrijzing versterkt die tendens. De grote steden hebben er het meest mee te maken.
Zo is de woningbezetting in Brussel slechts 2,1 bewoners per woning. Het landgemiddelde
bedraagt nu 2,3. De appartementen worden dus steeds kleiner, in Brussel zijn 22 % kleiner
dan 54 m². In grootsteden zoals New York is net nog erger; zowat 50 % van de
huishoudens in Manhatten bestaan uit alleenstaanden zonder kinderen. Het is daarom ook
geen toeval dat vele grote steden nu de "micro-housing" lanceren als "oplossing" voor een
steeds dwingender ruimteprobleem (600.000 extra woningen voor New York tegen 2013).
De schaarste in de stedelijke woningmarkt duwt de huurprijzen de hoogte in, daarom
dienen er in snel tempo heel wat kleine micro-units bijgebouwd te worden in zowat alle
steden.
Men wil met super kleine woonunits de kostprijs drukken en het ruimteprobleem oplossen
met "stapelbouw"
Wat is micro-housing?
Een micro-unit bedraagt slechts 25 à 37 m² en is ontworpen voor een alleenstaande. Iets
grotere micro-units zijn ontworpen voor twee personen zonder kinderen.
Heel wat ruimte wordt bespaard via openklapbare meubels zoals de uittrekbare keukentafel,
opklapbare stoelen worden aan de muur gehangen, de woonkamer wordt slaapkamer via
een uitklapbaar bed.
Hieronder en plan van een dergelijke micro-unit met binnenafmetingen:
breedte: 3,04 m, lengte: 9,14 m
Overdag.
s'nachts

Op het gelijkvloers voorziet men een
gemeenschappelijke ruimten en op het dak een
daktuin.
Vanuit de cohousing-filosofie maakt men drie
fouten:
o men kiest zijn buren niet
o massaliteit
o eenzijdige sociale samenstelling

Cohousing en microhousing zijn zeker een heel goede combinatie:
Het beperkt de bouwprijs en men kan op
een kleiner oppervlakte wonen.
De sociale mix is automatisch aanwezig
waardoor gezinnen met kinderen en
alleenstaanden samen kunnen wonen.
De woningroep is beperkt tot 35 eenheden,
waardoor er geen sprake is massaliteit.
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4.. INTERVIEW MET LUC JONCKHEERE

Luc Jonckheere is een van de cohousingpioniers in Vlaanderen. Na vele jaren zwoegen heeft
hij de eerste cohousing in ons land kunnen realiseren te Clabecq. Als ervaringsdeskundige
heeft hij ons heel wat te vertellen.
Hoe lang heeft het geduurd vanaf jouw eerste contacten met de kerngroep tot de
verhuis naar jouw cohousing?
Na 1 jaar van informatievergaring en bezoeken aan bestaande gemeenschappen, hebben
we in 2000 met 3 mensen het concept uitgekozen voor ons project (type cohousing naar
Deens model, 20 à 30 woonsten, veel gemeenschappelijk).
We hebben toen ook een regio afgebakend en zijn daarbinnen op zoek gegaan naar een
site, en hebben andere geïnteresseerden aangetrokken om de groep uit te breiden.
Vrij snel hadden we via 1 van de aangeschreven gemeentes uitzicht op een bouwgrond. We
richtten een vzw op, zetten de ledenwerking op punt en lieten een architecturale en
financiële haalbaarheidsstudie maken. Echter, door ‘dorps-politieke’ verwikkelingen is dit
project eind 2003 vastgelopen.
In 2004 hebben we via vastgoedadvertenties een vierkantshoeve ontdekt, kregen een
koopoptie van 12 maanden en startten opnieuw. Na het traject van voorontwerp – aankoop
– ontwerp – bouwvergunning, begon in 2008 de verbouwing van het complex naar 22
woonsten en gemeenschapsruimten. Sinds 2010 woont iedereen in Cohousing ‘La Grande
Cense’.
Wat zijn de voornaamste redenen voor die lange lijdensweg?
Meestal duurt de ontwikkeling van een project gemeenschappelijk wonen langer dan een
klassiek traject. Dit komt door de complexiteit van het geheel, door de onbekendheid bij
sommige instanties (overheden, banken, …) en door de uitdaging om met veel deelnemers
tot keuzes en besluiten te komen. Vooral tijdens de aankoopfase en tijdens de bouwfase is
dit niet eenvoudig, omdat externe gesprekspartners in een sneller ritme zitten. Wij hadden
hier geluk voor de aankoop doordat de vorige eigenaar het idee gunstig gezind was en dus
een lange aankoopoptie toestond.
Het gebrek aan gereed kapitaal maakt het ook moeilijk omdat in andere fasen ook steeds
gelijke tred moet gehouden worden tussen de kosten en de aangroei van de groep.
In ons geval zijn er bovendien nog een paar complicaties geweest :
- door de steun vanuit het gemeentebestuur zijn we in het eerste project het voorwerp
geweest van lokale politieke strijd.
- we hebben tijdverlies gekend tijdens de ontwerpfase doordat onze uitgangspunten niet
voldoende waren verankerd in bindende engagementen, zelfs al waren ze wel duidelijk
gecommuniceerd.
- Zelfs met een systeem van bouwteam met gemandateerde vertegenwoordigers vanuit de
groep, was het niet eenvoudig om de bewoners betrokken te houden zonder de bouw te
stremmen.
Welke raad heb je voor de nieuwe groepen die op zoek zijn naar een geschikte
grond?
Het concept (cohousing of andere vorm van woongemeenschap) moet duidelijk zijn voor
iedereen, zowel intern binnen de groep als naar buiten toe naar .
Een goede communicatie "naar buiten toe" betreft vooral:
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- de professionals waarmee de groep zich omgeeft (architect, inspraakbegeleider,
notaris,enz.)
- de lokale overheid, die een sleutelpositie heeft voor het welslagen van een project
- de buurt, …
Wat zou je graag hebben dat de gemeenten voor cohousing doen?
Zoals Samenhuizen vzw schrijft in haar brochure ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’ zijn er 5
manieren waarop gemeenten kunnen helpen :
1. Attent zijn voor de thema’s van goed nabuurschap, delen en lokale inspraak en er een
positief klimaat rond creëren
2. Gemeenschappelijk wonen ondersteunen door interne vorming bij haar ambtenaren, een
aanspreekpersoon aan te duiden, …
3. Gemeenschappelijk wonen promoten door er bvb. informatie over te verspreiden
4. Op alle niveaus rond het thema overleg te plegen en onderbouwde maatregelen uit te
werken (bvb. woningopsplitsing, richtlijnen, verordeningen, RUP, …)
5. Concrete projecten faciliteren, ondersteunen of initiëren.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk het ter beschikking stellen van een geschikte site of
het mee helpen zoeken ernaar. Niemand kent het gemeentelijk grondgebied beter dan de
technische dienst van de gemeente.
Het maken van een voorontwerp is nog altijd een plezante fase, maar de effectieve
bouw vanaf de bouwvergunning, is dat niet een heel moeilijke opgave voor
mensen die in de bouw niet thuis zijn? Het gaat toch over grote
verantwoordelijkheden en heel wat geld?
Inderdaad, de bouwfase is al stresserend voor een gewone bouw door een koppel dat een
eengezinswoning bouwt. Voor een gehele groep mensen in een complex project is dit een
bijzonder zware opgave. Daarom is het zo belangrijk om een paar dingen in het oog te
houden.
1. Het is voor alles nodig dat de groep een stevige interne organisatie heeft en dat de
onderlinge communicatie en dynamiek voortdurend gezond gehouden blijft, zeker in de
bouwfase is hiervoor gespecialiseerde externe begeleiding nodig.
2. De groep moet op alle andere vlakken uiteraard een degelijke professionele omkadering
krijgen (juridisch, financieel, architecturaal, projectvoering, …). In het ideale geval komen
hiervoor meer en meer begeleiders die zich specialiseren in zelfontwikkelende cohousing. Zo
kunnen groepen kiezen of en in welke mate zij de bouw zelf willen dragen.
3. Het is een enorme uitdaging om enerzijds efficiënt verder te werken en toch alle
(toekomstige) bewoners betrokken te houden bij de besluitvorming en de
verantwoordelijkheid voor het project.
Wat zou je anders aanpakken moest je het nog eens opnieuw doen?
- Specifiek voor ‘La Grande Cense’ zouden we veel eerder het basisconcept van ons project
in bindende engagementen vastleggen om in een later stadium geen verwarring te krijgen.
- We zouden in de opeenvolgende verfijningen van de kostenraming een grotere marge
voorzien, om zo vroeg mogelijk duidelijk te maken wie wel en wie niet voldoende budget
heeft om deel te nemen.
- Tenslotte zouden we een veel sterkere omkadering van de groepsdynamiek voorzien
tijdens de bouwfase. De betrokkenheid riskeert in die fase in de schaduw te komen staan
omdat de opvolging van het bouwproces zeer veel tijd en energie opslorpt. En dat terwijl de
groep de grote kracht, continuïteit en meerwaarde uitmaakt van een cohousing project !
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Website: www.hetautonomehuis.be
Te lezen: het e-boek “Het Autonome Huis”
De volgende documenten zijn te downloaden:
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten
o Het beleidsadvies certificaten
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland
o De actuele nieuwsbrieven 2013:
Nr 12: Het nieuwe wonen: Hoe realiseren? - in voorbereiding.
Nr 11: Het nieuwe wonen: Eco-housing - in voorbereiding.
Nr 10: Het nieuwe wonen: Cohousing
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II.
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I.
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld.
o De nieuwsbrieven van 2012:
Nr 6: De autovrije stad.
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur.
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog?
Nr 3: Urban farming.
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
Nr 1: Zonneparken = de toekomst?
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS:
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie,
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk
gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een
maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te
kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de
rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: beperk de energievraag
ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work.
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte
15. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de
oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd.
Contact:
Het Autonome Huis
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België.
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail: info@hetautonomehuis.be
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de vermelding
van de auteur.
De herkomst van sommige bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende bronvermeldingen te
laten weten . Dan zullen we dit aanpassen op onze website.

