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stapten, hadden a[LemaaL ervaring met

Vanaf 1987 werd er, om beurten bij iemand

een of andere vorm van samenwonen en
kenden de ergste valkuiLen.
Lieve: "We waren a[LemaaL in de 30, had-

thuis, gedurend e 2 laar minimum éénmaal
per week overleg gepleegd.
De eerste hindernis was de aankoop van

den een vaste partner, kinderen en een

de 50 are bouwgrond. Die verliep niet zon-

job: We wisten aL iets beter wat we wiLden
en konden verwachten van het Leven. Goeie
buren krijg je toevaL[ig, maar wij kozen

der problemen.

héét bewust onze buren, hoeweL bij het aLLerpriLste begih,0iemand iedereen van de
groep kende."

Het project
De

buren

Begin jaren '70 werd het een trend bij stu-

denten om hun kot in te ruilen voor een
gemeenschapshuis. Aanvankelijk Leek dit
niets dan voordelen te hebben: je was je
eigen kotbaas en je koos je eigen kotgenoten. Pas later bleken er ook addertjes
onder het gras te zitten, met aLLe kteine
ergernissen vandien.
De 5 koppeLs, die in dit co-housing project

Het project begon eerder toevaLlig. Lieve
had een lap grond te koop zien Liggen. ïe
groot voor één woning, wel geschikt om
méér huizen op te zetten. Nog dezelfde
week werden een stel vrienden opgetrommetd. AL sneL bleken 10 mensen op dezelfde goLfLengte te zitten over een gemeenschappelijk project: de aankoop van grond

en de bouw van 5 privéhuizen, met veel
gemeenschappeLijke

ruimte

daarbuiten.

Daarna ging iedereen op zoek naar architecten waarvan sommigen ervaring
hadden met het bouwen van een of andere vorm van co-housing. Gel.ijkaardige
projecten werden bezocht. Zo leerde men
dat een goede voorbereiding en duidetijke
afsprakeo: oVe r wat bijvoorbeetd gemeenschappetijk was en wat niet, echt noodzakeLijk ziln om conf Licten te voorkomen.
UiteindeLijk werd er een wedstrijd uitgeschreven voor architecten. Na een zware,
vermoeiende selectie werd een groep van
drie architecten geselecteerd, die het best
begreep en aanvoelde, waar de bouwheren

en -dames naar toe wiLden. Die architecten maakten er een punt van dat iedereen
overtuigd was, van wat precies privé werd,
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gemeenschappeLijk. Het eigen
huishouden [afvaL, post,.. J is een individuete aangelegenheid, maar de bouw en het
onderhoud van de berghokken, de aanteg
van de oprit en het pleintje, de grasmaai-

ers en de bijhorende kosten ziln voor

de

gemeenschap.

"Vóór de huizen en achter de houtopsLag
ligt een vrij groot gazon met bomen, houten speeltuigen en een zandbak. Het gemeenschappef ijke deel beslaat 1ó van de
50 are. Niet a[Le percelen en huizen zijn
even groot, dus heeft de ene aI wat meer
betaal.d dan de andere.

n zijn tot in detail. per nota-

De basis van het huizenbLok is bedriegl"ijk

risakte vastgelegd. ALs er een van de koppels zou scheiden of verhuizen, hebben de

eenvoudig: geLijke Lijnen Lopen door aL[e
huizen, wat de kosten drukte. Binnen zijn
er weL verschiL[ende indeLingen, raam- en

VeeL afsprake

andere koppets eerste keuzerecht over wie

de nieuwe buren worden. De prijsafspraken met de verschiLLende aannemers zijn
zeer strikt vastgeLegd en opgevoLgd.

deu ropen i ngen.

Het grondplan

Via de ketder kan je per 2 hulzen bij mekaar komen: dat is aL heeI nuttig gebLeken,
vooraL toen er gebabysit moest worden...
Lieve: "En we zijn nog steeds in orde met

Naast het plaatje'Privé-domein'[verje 5 verschiLLend

de normen voor isoLatie e.d.: toen we naar
hier verhuisden, hatveerden onze verwar-

pLicht door de stadl, zie

gekleurde brievenbussen. Links begint de
moestuin. De oprit Leidt rechts a[s vanze[f
naar enkele parkeerplaatsen voor bezoekers, en wat verder naar met hout overdekte staanptaatsen voor de auto's van de
eigenaars. Ats iemand een feest wil geven,

ruimen die auto's pl.aats voor tafe[s

en

stoelen. Naast het overdekte gedeelte is
er een ruime berging voor grasmaaiers
e.d. en een houtopsLagplaats. Er vóór Ligt
een pLeintje, inctusief basketring, en aan
de overkant een gemeenschappeLijke fietsenstaLl"ing. 0prit e,n pLeintje kregen vtakke
kLinkers, zodat de Iin totaat 15] kinderen er

vlot konden op rolschaatsen, skaten, fietsen enz.
Daarnaast begint een huizenrij met voor-
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financieÍing

Liever "leder heeft

voo

r

ziln eigen Lening

eigen bank gezorgd. Maar vanaf het
begin hebben we een gemeenschappel"ijke
rekening geopend onder de naam'Fon[ds
bi1 zijn

de spons'naar het Liedje van Urbanus. lk
doe er de open boekhouding van, en we
hebben met 2 mensen een volmacht. ln
het begin moest er veeI geLd gestort worden, en nu, tetkens er grote werken moeten aangevat worden. Momenteel is het 50
euro per koppet per maand, maar over 2
jaar is er een nieuw dak geptand, dus zut[en we binnenkort dit maandeLijks bedrag
weer verhogen. "

tuintjes en Lange zuid-west gerichte
achtertuinen. Achter de tuinen is er een

De

doorgang van de ene tuin naar de andere:
"heerLijk toen de kinderen kLein waren

Vanaf het begin hebben we er met zijn al.Len gedurende jaren hard aan gewerkt.

en

nog steeds praktisch voor het grasmaaien

!

evolutie

Het terein moest bouwklaar
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Ondertussen kent d e zandbak en speeltuin
aL succes bij de dertien kLeinkinderen.
Negen jaar geteden overleed een van de
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buurvrouwen, na een zware ziekte: ook
hier heeft iedereen haar en haa r gezin deze
moeiLijke periode heLpen dragen.Het was

tl'r"

een zeer ingrijpende levensfase voor atlen.

worden. ln de bouwfase konden de taken
verdeeLd worden: voor het geloop naar

stedenbouw, de gas- en e[ektriciteitsmaatschappij, de kabe[,... Het gemeenschappelijke stuk van het terrein moet
onderhouden worden en iedereen draagt
daar zijn of haar steentje bij. Soms worden taken stiLzwijgend verdeeLd. Naarge[ang de noodzaak wordt er max 4 keer

per jaar een grote of kleine kLusjesdag
afgesproken. Dit gebeurt maximum 4
keer per jaar. ledereen heLpt dan om bijv.
de composthoop te ruimen, te wieden,
het berghok een beurt te geven, enz. ...

Het contact met sommige buren was
eerst wat moeitijk. "Je pl.oft tens[otte
met tien volwassenen en vijftien kinderen
midden in een reeds bestaande buurt, en
daar is niet iedereen geLukkig mee. Maar

toen we hier een jaar woonden hebben
we een receptie gehouden en: de reactie
was heel positief.

0m het Leven aengenaam te maken en
te houden moeten goede afspraken gemaakt worden.
Lieve en Rik kunnen niet genoeg herha[en wat een meerwaarde in hun leven het
samenwonen is en bLijft: "We zien nog
steeds veel meer voordelen dan nadelen.
Wij wonen in een rijhuis, maar ervaren dit
he[emaaL niet zo. We hebben gras en bomen, een carport vlak voor de deur en een
speettuin." 0mdat wij bijna altemaaI van
I

De

verdraagzaamheid

Lieve: " Vanaf de start wisten we dat we
gingen voor verdraagzaamheid met een
hoofdletter. Je vertrekt van de insteLting
dat aLLe medebewoners verschiLLende

prioriteiten hebben. Daardoor kan wrevel
ontstaan, maar ook dat is bespreekbaar.
Telkens wordt er overlegd en naar een
consensus gezocht. ledereen houdt zich
aan de afspraken.
En

juist doordat iedereen voLdoende "pri-

dezeLfde Leeftild zijo, ffiaken we ook geza-

vacy" heeft, bLijft het "samenwonen" duren.

menLijk de verschiLLende fases mee, wat
betreft relatie, opvoeding, werk, ziekte enz.

Hoeveel water je soms ook in je wijn moet
doen, het bLijft wijn!"

De kinderen groeiden op met Leeftijdsgenoten, ze hadden hun hete jeugd veeI aan

ln tijden waarin het '1, me and myself'

mekaar.

hoogtij viert, tijkt mij deze vorm van cohousing het beste tegengif: êêh schitterend voorbeeLd van hoe je kan samenteven

ln de carport of onder de notenboom, wordt

er nog steeds regetmatig samen

gefeest,

INee, niet elke week!] betangrijke verjaardagen, jaarLijkse BBQ, een trouwreceptie

door overteg en verdraa gzaamheid ! ro

van een van de kinderen enz.

Met dank aan Lieve Cl.ijsters en Rik Tyrions

Noot: enkel de foto's op p 55 zijn beelden van co-housing beLicht
De overige foto's zijn van andere centraal wonen- projecten.

Ma

rka ntn"lagazrne

in het eerste artíkel.

waar

je ook privé-feestjes kan geven),

een [ounge ruimte met groot tv-scherm
om samen voetbat te kijken bijvoorbeeld,
een bureau voor de thuiswerkers, enkele

Een

interessante denkoefening

Wat wil" je deLen? Je wil" niet de hete adem
van de buren in je nek wanneer je de bad-

kamer gebruikt. De keuken? Hoelang zou
het duren eer je je ergert aan de rommeI

in de gootsteen en aan de buurman die
jouw frisse pintjes leent uit de frigo . Zover wiLje niet gaan. Maar wat wit je de[en?
Met wie? Waarom? VoordeLiger? GezeLl.iger? Socia[er?
Co-housing is ontstaan in Denemarken in
de jaren 1970 en heeft 1o/o van de Denen

kunnen verLeiden. Langs de Verenigde
Staten om is deze woonformuLe in BeLgië
aanbel.and. Goed draaiende voorbeeLden
zijn er dus legio. De ploeg van 'f Waasland
is verscheidene projecten gaan bezoeken

en is op weekend geweest om mekaar te
[eren kennen. ldeeën worden bijgestel"d

om valkuiLen te vermijden.

Uiteinde-

tijk zutLen de [toekomstige) bewoners in
consensus beslissen, zonder enige hië_
rarchie, in functie van hun behoeften en
mogetijkheden.
B à 30

woonunits, dat btijkt ideaaI te zijn.
Meer dan 100 mensen kan je niet echt

'kennen'en het is wet
degelijk hun

be-

doeLing dat je samen dingen doet. Ben je
met minder dan B gezinnen en er vallen

logeerkamers-met-badkamer, een wasserette en een speeLruimte voor de kindjes.Tuin, ffioestuin, speel"pLeintje en pétanque veLdje zijn er voor het genot van

enkete mensen uit, wegens ziekte bijvoorbeetd, dan gaat het gemeenschappel.ijke

iedereen.

werk te zwaar wegen op de anderen. Geen
commune, maar "samen" is wel even be[angrijk al.s "apart".

Co-housing Waas[a nd zit nu in de eerste
fase. Ze hebben een mooi vierkant stuk
grond gevonden en een aantaI architec-

Op zoek naaÍ een alternatief

tenbureaus uitgedaagd om de wijk te
concípiëren. De toekomstige bewoners

vooÍ veïvreemding in de stad
0ns IuchtkasteeI vond ik gedraaid en gesponnen terug bij Co-housing Waastand.
ln een uitbreidingswijk aan de rand van

Sint-Niklaas pl.annen enkete

gezinnen

een nieuwbouwproject van ZZ woningen
en een pavitjoen + tuin te deten door a[[e
bewo

ne

rs.

Meerhem is een co-housing project in een
oud schooLtje in Gent. De ktasse n ziln wo-

worden er maximaat bij betrokken door

samen de reaIisaties van de deetnemende architecten te bespreken en via
een enquête hun eigen wensen en behoeften te signa[eren. Het is niet omdat
je in groep bouwt, dat je een Centerparcs
wil". E[k bouwt zijn eigen Ípassieflhuis B0

à 160 m2 groot. Je bes[ist voil.edig zeLf
welke voorzieningen je wil.. Wanneer alte
huizen getekend zt1n, wordt de grond

ningen geworden en de speeLpaats tuin.

aangekocht en start het bouwen. Rondom komt een autoweg maar na Lossen

De turnzaaI biedt speelruimte aan de kinderen en je kan er kl.ussen en badminton

en laden staan de auto's samen op

de
in

spe[en. Vinderhoute, ook bij Gent, heeft

parking. Het co-housingproject komt

de C[ementwijk op 2 km van het station.
ln een tweede fase (20201 voorziet men
een wijkschooLtje en buurtwinke[s waar
nu nog akkers zijn. o

ztjn paviLjoen uitgerust met een grote
keuken en eetruimte [waar de co-housers
kunnen vergaderen en samen eten maar

