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2Eerste cohousingsproject in Denemarken (Saettedammen 1967)



3Eerste cohousing in Nederland (Wandelmeent Hilversum, 1977)



4Cohousing avant la lettre (zusters klooster Terhagen (Gent, 1920)



5Carsharing avant la lettre (zusters klooster Terhagen, Lovendegem, 1960)



6Klein Begijnhof, Gent, 17de eeuw 



Collectief wonen, een definitie

Een woongemeenschap omvat personen,

afkomstig uit verschillende gezinnen

die vrijwillig

in mindere of meerdere mate van betrokkenheid

ruimten delen

en samenwonen in eigen beheer

met de bedoeling een sociale meerwaarde te creëren

(vzw Samenhuizen)



Collectief wonen, diverse vormen

• Gemeenschapshuis

• Woongroep

• Co-wonen

• Cohousing

• Leefgemeenschap 



Pioniersprojecten



10Cohousing Meerhem, Gent (2003, 8 gezinnen)
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Cohousing La Grande cense, Clabecq, 22 gezinnen

(2011)



12
Cohousingproject Vinderhoute, Lovendegem 

(Stramien, 2011)
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Cohousingproject Vinderhoute, Lovendegem 

(Stramien, 2011)



Herbestemming 

specifiek vastgoed



15Cohousing Ter Beemt, Zingem (7 gezinnen, 2014)



Subtitel

16Cohousing Zingem 



17Cohousing Zingem 
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Woningen Rodebroek, Ronse, 7 gezinnen  

(Volt architecten, 2010)



19Woningen Rodebroek, Ronse
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Cohousing Sint-Amandsberg, 9 gezinnen

(dsDS, 2013)
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Cohousing Sint-Amandsberg, 9 gezinnen

(dsDS, 2013, Provinciale Architectuurprijs 2013)



22Cohousing Kasteel Boterberg, Kalmthout (6 gezinnen met kinderen)



Projecten geïniteerd door lokale 

overheid



Project Tolhuislaan

Krotten Tolhuislaan, Gent 



25

Cohousing project Tolhuizers, Gent (6 gezinnen, 2018)

(Studiolo architecten) 



26Campagne verkoop aan bouwgroepen 



Procedure 

27

Fase 1: selectie 

* kandidaten dienen dossier in tegen 15/12

* selectie op basis van: 

- visienota

- financieel plan

- projectaanpak

Fase 2: uitwerking 

* architectuurwedstrijd op maat van de groep

* juridisch statuut vormen

* aankoop (compromis – akte)



28De Tolhuizers, cohousingproject via lokale overheid 



Project Tolhuislaan

Cohousing project Tolhuizers (6 gezinnen, 2018)

(Studiolo architecten)
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Cohousing Jean, Sint-Amandsberg (10 gezinnen)

(ECTV architecten)



Bouwgroep gezocht 
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• Groep van min. 7 en max. 12 ‘gezinnen’.

Gezinnen zijn zowel alleenstaanden, koppels met en zonder 

kinderen

• Geen enkel lid van de groep mag – bij start bewoning van het 

project – voor 100% een zakelijk recht hebben op 1 of meer 

onroerende goederen in België, bestemd voor huisvesting 

(grond of woning)

• Niet op de zwarte lijst staan bij de Nationale Bank



Juridische vormgeving 

Vormen van een juridisch statuut voor aankoop, 

bouw en bewoning:

* traditionele aankoop in onverdeeldheid

* aankoop door vzw

* oprichten coöperatieve

* elke andere aanvaardbare structuur

Onderhandse verkoopovereenkomst en authentieke akte
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Cohousing Jean, Sint-Amansberg 10 gezinnen 

(ECTV architecten)
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Cohousing Jean, Sint-Amansberg 10 gezinnen 

(ECTV architecten)



35

Cohousing AG VESPA, Cockerillhof (5 woningen, 2017)

(WIT architecten)
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Cohousing AG VESPA, Cockerillhof (5 woningen, 2017)

(WIT architecten)



Opschaling collectief wonen
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Lange Eng Cohousing Community, Roskilde Denemarken

(Dorte Mandrup)
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Lange Eng Cohousing Community, Roskilde Denemarken

(Dorte Mandrup)



40

Cohousing Brutopia, Vorst Brussel, 29 gezinnen 

(Stekke + Fraas architecten, 2009)
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Cohousing Brutopia, Vorst Brussel, 29 gezinnen 

(Stekke + Fraas architecten, 2009)



42

Cohousing Bijgaarde, Sint-Amandsberg Gent, 55 gezinnen

(Bogdan Vanden Broeck)
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Cohousing Bijgaarde, Sint-Amandsberg Gent, 55 gezinnen

(Bogdan Vanden Broeck)



44
Cohousing Waasland, Sint-Niklaas (in aanbouw, 22 gezinnen)

(Denc studio en Blaf)



Doelgroep projecten
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Inclusieve Cohousing Eikenberg, Brugge (aanvang bouw 2018) 

Ism Wooncoop
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Covent 22, vzw Autimismus, 

Sint-Amandsberg, Begijnhof, 8 wooneenheden 

AUTIMISMUS.VZW



48Covent 22, Autimismus Sint-Amandsberg 
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52

Groepswonen, OCMW Gent en VZW Abbeyfield, Meulestede

9 assistentiewoningen



53Gemeenschappelijke ruimte binnen 75m2, gedeelde tuin van 540m2



Conclusies uit deze 

voorbeelden



In Vlaanderen…

• Groeiende niche in de woonmarkt

(potentieel van 25 à 33%?)

• Groeiende knowhow in Vlaanderen, schaalvergroting

(specifieke ontwikkelaars, projectmanagers ed.)

• Geknipt voor specifieke vastgoedtypes

(kasteel, vierkantshoeve, industrieel pand, klooster, ingesloten 
binnengebieden…)

• Bijzondere kansen voor alleenstaanden, in het bijzonder 

ouderen en mensen met beperkingen 



Maatschappelijke meerwaarde

• Sociaal contact en cohesie

• Mogelijkheid inclusief wonen

• Zelforganisatie en redzaamheid

• Meer kansen tot andere types van ‘sharing’ 

(materieel en vaardigheden uitwisselen en delen)

• Collectief wonen is vaak wonen met een surplus



Ruimtelijke meerwaarde

• Betaalbare woningen is mogelijk, maar…

• Ruimtelijke compactheid is mogelijk

• Maatwerk door bottom-up benadering (zelfbouw) 

• Oplossing voor moeilijker vastgoed/ erfgoed



Mogelijke rollen lokale overheid 

• Faciliteren: ontvankelijkheid en ondersteuning 

(omgevingsvergunning)

• Initiëren: openbaar op de markt brengen voor de bouw-en 

woongroepen (verkoop site)

• Realiseren: enkel aangewezen ikv. doelgroepen in het 

woonbeleid (verhuur)



https://www.samenhuizen.be/startgids



https://www.hogent.be/projects/cohousing/

https://www.hogent.be/projects/cohousing/




dank u voor uw aandacht 


