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HET NIEUWE WONEN, HOE REALISEREN? 
 

1.. Grond en geld. 
2.. Het vinden van een geschikte bouwgrond. 
3.. Vierkantshoeves, kloosters, industriële sites en kastelen.  
4.. Realisatiestrategie: promotors of coöperatie? 
5.. De financiering. 
6.. De aandachtspunten voor de gemeenten. 
7.. De knelpunten in de ruimtelijke ordening. 
ACTUA 
1.. Het functionele ornament te Lyon. 
2.. De handelsbeurs in Antwerpen. 
3.. Elektriciteit uit planten. 
4.. Zonnepanelen met opslag. 
 
1.. GROND EN GELD 
 
Er ontstonden recent heel wat initiatieven voor cohousingprojecten. 
Spijtig genoeg komen er heel weinig realisaties van de grond. 
Er zijn voornamelijk twee hoofdoorzaken aan te wijzen: de schaarse bouwgrond en de hoge 
investeringskosten.  
 
De geschikte bouwgrond 
De lange zoektocht naar een geschikte inplanting en bouwgrond speelt deze beweging 
parten. Zodoende geraakt men ontmoedigd, een aantal mensen haken af en bouwen dan 
toch hun eigen stulpje omdat ze het wachten beu zijn. 
(Voor het project te Clabecq heeft men een zoektocht van 7 jaren nodig gehad en heeft 
men zijn heil moeten zoeken in Wallonië). 
De oorzaak van dit probleem ligt in het feit dat de geschikte bouwgronden voor cohousing 
zowat 0,5 à 2 ha groot moeten zijn om groepen van 20 woningen te kunnen bouwen in het 
buitengebied. 
In de stad ligt dat anders, maar ook hier is het moeilijk om een grote kavel te vinden.  
Kavels voor individuele huizen zijn er nog genoeg, maar de grotere percelen zijn meestal in 
handen van bouwmaatschappijen. 
 
De financiering 
Wanneer men een geschikte grond of locatie gevonden heeft, dan is de pre-investering een 
probleem: men moet dan over een startkapitaal beschikken van 500.000 tot 1 miljoen euro. 
Daarnaast willen de meeste initiatiefnemers een "low-budget" ontwerp. Niet iedereen is in 
staat om in deze "sociale beweging" te participeren vanwege de grote fianciele inspanning. 
Daarom is er o.m. een zeer grote wachtlijst voor huurwoningen in de cohousing. 
Huurwoningen worden echter bijna niet aangeboden. Het vergt een extra financiering 
bovenop het eigen aandeel van de eigenaar-bewoner. 
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2.. HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE BOUWGROND 

Het vinden van een geschikte bouwgrond in Vlaanderen hindert de cohousing beweging. Als 
het te lang duurt geraakt men ontmoedigd en haakt men af. De zoektocht naar een 
bouwgrond zou niet meer dan een jaar mogen duren. 
 
Stad of platteland? 
Beide keuzen zijn OK op voorwaarde dat men het wonen en het werken zo veel mogelijk 
lokaal kan verweven. Suburbane slaapwijken zijn te vermijden omdat ze de dagelijkse files 
naar de stad nog verergeren. Hoe minder transport hoe beter. 
Woonmobiliteit is te verkiezen boven automobiliteit. 
 
Nieuwbouw of vernieuwbouw? 
Het aanpassen van de bestaande gebouwen naar een nieuwe functie is dikwijls  te verkiezen 
boven afbraak of nieuwbouw. In de praktijk is het gewoonlijk een combinatie van deze 
twee. Hierbij kan nieuwbouw een harmonisch geheel vormen met het bestaande. 
 
De grootte van de bouwgrond 
Gezien we in het buitengebied streven naar een minimum van 20 woningen per ha en 
gezien een cohousinggroep best minstens 20 woningen telt is een bouwgrond van 0,5 à 1 
ha een logische grootte. 
 
Wat zegt stedenbouw? 
Vroeger was er het gewestplan (afbakening van de woonzones), dit kon aangepast en 
gedetailleerd worden met een BPA (beperkt plan van aanleg).  
Nadien kwam de structuurplanning en het RUP (het ruimtelijk uitvoeringsplan). 
In theorie is structuurplanning een dynamische planning, die zich permanent aanpast aan 
de veranderende maatschappij.  
In de praktijk is ze even rigide als de vorige en is alles strikt vastgelegd.  
Dit plan herzien vergt heel wat tijd. 
In geen enkel structuurplan is rekening gehouden met cohousing, wel met gebieden voor 
privé woningbouw en voor sociale woningbouw. 
Cohousing is iets tussen de twee:  
o het is geen sociale woningbouw! (woonuitbreidingsgebieden) 
o het is geen privé woningbouw! (woongebieden en landelijke woongebieden) 
Voor Cohousing bestaan (nog) geen "zones voor gemeenschappelijk wonen". 
 
Met een RUP kan men een gebied voor gemeenschappelijk wonen reserveren. 
Opmerking: 
Een RUP vergt 2 à 3 jaar tijd, dit is veel te lang voor een zoekende cohousinggroep.  
 
WELK WOONGEBIED? 
 
In het totaal beschikken we over ongeveer 311.700 onbebouwde percelen (43.000 ha) in 
Vlaanderen, voorzien in diverse zoneringen. 
Het oude gewestplan voorziet drie types van woongebieden 
A.. DE WOONGEBIEDEN  
Op het gewestplan aangeduid in volle rode kleur. 
 
Ideaal gebied voor cohousingprojecten:  
men kan zonder voorafgaand aanlegplan een 
bouwaanvraag indienen, rekening houdend met de 
bestaande voorschriften.  
Het hoofdprobleem:  
de gronden zijn niet beschikbaar ofwel grotendeels in 
handen van versnipperde eigenaars. 
Nog beschikbare ruimte in de woongebieden: 31.900 
ha. 
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B.. DE LANDELIJKE WOONGEBIEDEN 
Op het gewestplan aangeduid in gestreepte rode kleur. 
 
Deze woongebieden zijn nefast voor de ruimtelijke 
ordening omdat ze de oorzaak zijn van de 
ongebreidelde versnippering van het landschap. Voor 
cohousing is deze zone dus niet geschikt, tenzij de 
vierkantshoeves in dit gebied, zie verder. 
 
 
 
C.. DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN (SOCIALE  WONINGBOUW) 
Op het gewestplan aangeduid in rode vierkantjes. 
 
In Vlaanderen beschikbaar: totaal 11.100 ha, dit 
betekent ruimte voor 222.000 woningen aan een 
dichtheid 20 woningen/ha.  
Bouwmaatschappijen beschikken nu reeds over 1.459 
ha van deze gebieden. 
MAAR... 
Het tijdperk van de massale verkavelingen lijkt stilaan 
op haar einde te komen. 'Verdichting' is nu meer aan de 
orde. 
Met cohousing kun je een stuk dichter op elkaar wonen 
en toch voldoende open ruimte laten. 
 
Woonuitbreidingsgebieden: een oplossing op lange termijn voor co- housing? 
Deze gebieden zijn nu alleen en exclusief  ter beschikking van sociale bouwmaatschappijen. 
We kunnen vragen om een deel van deze gebieden te reserveren voor gemeenschappelijk 
wonen voor een sociaal gerichte VZW of wooncoöperatie (dus geen privé promotoren). 
 
We kunnen strenge voorwaarden stellen om deze gebieden aan te snijden voor 
cohousing. 
Bouwwijze   
o Ruimtelijk aansluitend aan het bestaande woonweefsel met de lagere school op 

loopafstand. 
o Minimum woondichtheid: 25 woningen per ha. 
o Inspraak van de omgevende bewoners. 
o De openbare ruimte wordt beheerd door de woongemeenschap. 
Wie 
o Vereniging of coöperatiestructuur van kandidaat-bouwers die effectief ook financieel 

participeren. 
o Geen privé promotors toestaan. 
o Grondverwerving door de bewoners. 
Hoofdprincipe 
Een bewonersvereniging verwerft de bouwgrond, deze grond blijft in het beheer van de 
woongemeenschap, incl. het openbaar domein.  
 
Aandachtspunt: nep-cohousing 
Bouwpromotoren zouden bouwgrond kunnen verwerven met een nep-VZW. 
Met een nep-cohousing bedoelen we een inplanting waarin een gemeenschapshuis is 
getekend maar die niet door de latere kopers wordt gedragen en dus niet als 
gemeenschapshuis zal gebruikt worden.  
Oplossing 
Niet de promotor maar de bewoners nemen het initiatief voor de bouwaanvraag. 
Zie pagina 33: de gezamenlijke bouwaanvraag. 
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DE GESCHIKTE GROND ZOEKEN 
 
A. Woonzone zonder RUP is het snelst 
Voor cohousing hebben we bij voorkeur grond nodig met een minimum aan beperkende 
bouwvoorschriften, zonder vooraf bepaalde bouwlijnen of verkavelingen. (Dus liefst geen 
bestaand RUP)  
Dit is vooral te vinden in nog onaangeroerde bouwzones, zones voor sociale woningbouw en 
oude industrieterreinen. 
Grote uniforme eigendommen van ongeveer 1 ha zijn spijtig genoeg niet courant 
voorhanden. 
In de woonzones zijn de eigendommen zeer versnipperd en dat maakt het zeer moeilijk. 
 
B. Woonzone met RUP 
Zie voorbeeld Sint Niklaas - uitbreiding Clementwijk - een voorbeeldig inrichtingplan als 
onderdeel van een gewestelijk RUP. 

'Cohousing Waasland' kiest bewust voor de Clementwijk. Het terrein waar de groep van 
droomt is veld 15. Deze grond is 4.792 m² groot en er is ruimte voor een 20-tal woonunits, 
een centraal paviljoen en veel groene ruimte. 

   BLOK 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het aanlegplan voorziet half ondergrondse parkings in 
het binnengebied.  
Hoe een centraal paviljoen hier inpassen? 
Hoe deze cohousingwijk samenhang bieden, met 
voldoende privacy en uitnodigende gemeenschappelijke 
binnen- en buitenruimten? 
 
De bestaande regelgeving heeft geen rekening gehouden 
met de specifieke noden van cohousing. 
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Een wijkparking is voorzien in het binnengebied op half niveau is niet ideaal: 
in een cohousing concept is het aangewezen dat de voorgevels rond een gemeenschappelijk 
plein staan met de parking aan de buitenzijde. 
 
Bestaand plan                                                     Aangepast plan met commonhouse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE PROCEDURE VAN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)   

Deze procedure duurt ongeveer 2 jaar maar in de praktijk loopt dat gewoonlijk uit tot 3 
jaar. Hieronder een vereenvoudigd schema. 

Procedure Aantal dagen 
stedenbouwkundige studie 60 
advies GECORO 30 
screening MER/RVR 30 
advies MER 30 
opmaak RVR en MER 30 
advies GECORO 30 
gemeenteraad 10 
openbaar onderzoek 90 
advies GECORO 90 
gemeenteraad 240 
goedkeuring 60 
publicatie onteigeningsplan ? 
 
Deze procedure is veel te lang voor een cohousingaanvraag. 
De mensen kunnen meestal geen drie jaar wachten om  hun dromen te realiseren. De 
mensen haken af en bouwen hun eigen huis. 
 
 
Een kortere procedure is mogelijk 
 
o Opmaak voorontwerp van een cohousingproject op schaal 1/100 en goedkeuring door de 

GECORO, de gemeente en de provincie: één jaar, incl. openbaar onderzoek. 
o Opmaak en procedure van een RUP-op-maat op basis van dit concept: één jaar. 
o Terwijl men de RUP-opmaak en administratie doorloopt (=formaliteit)  kan men de 

bouwaanvraag al voorbereiden. 
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3..VIERKANTSHOEVES, KLOOSTERS , INDUSTRIELE SITES, 
KASTELEN... 
 
1.. VIERKANTSHOEVES, EEN MOGELIJKE OPLOSSING OP KORTE TERMIJN IN HET 
BUITENGEBIED  
 
Vaststelling: 
heel wat waardevolle vierkantshoevens worden gesloopt. 
De vierkantshoeven in landelijke woonzones worden massaal afgebroken omdat de 
hoevegebouwen (schuur, stallingen, bergplaatsen) met de huidige regelgeving niet kunnen 
gevaloriseerd worden met een andere functie. 
M.a.w. deze gebouwen worden afgebroken en maken  plaats voor de gekende “landelijke 
villaverkavelingen”. 
 
De oorzaak: de huidige regelgeving in de landelijke woongebieden. 
o Meergezinswoning (= vanaf 3 woningen)  is niet toegestaan in woonzone met landelijk 

karakter. 
o Bouwen en wonen in tweede orde zijn niet toegestaan. 
 
Wat is bouwen in tweede orde? 
In principe mag men geen tweede woning 
bouwen in achtertuin. Twee woningen achter 
mekaar op hetzelfde perceel is dus niet 
toegestaan. 
 
Gevolg: 
de stallingen mogen geen woonfunctie 
krijgen, hierdoor zullen ze verkrotten en verdwijnen.  
Zo verdwijnt tevens de essentie van de vierkantshoeve: de binnenkoer.  
Immers: een patrimonium dat zich niet kan aanpassen aan de veranderende tijden en 
behoefte is gedoemd te verdwijnen. 
Onder de mom van “bescherming van het landelijke" vernietigt men waardevolle elementen 
van het landelijke. 
 
Conclusie: 
stedenbouw is zelf oorzaak van het verdwijnen van een uniek Vlaams 
patrimonium. 
 
In sommige specifieke gevallen moet men uitzonderingen kunnen maken op de 
algemene regel die op zich goed is. 
Zodoende kunnen we een aantal vierkantshoevens redden.  
 
In welke gevallen kan men een uitzondering hanteren? 
Uiteraard kan men niet zo maar alle vierkantshoeven ombouwen in meergezinswoningen. 
 
Voorstel van een aantal  randvoorwaarden 
1. Ligging: in landelijk woongebied.  
2. Erkend als waardevol gebouw: niet alle vierkantshoeven  zijn landschappelijk waardevol 

genoeg om bewaard te worden, maar...naast de beschermde en geklasseerde gebouwen 
zijn er ook de waardevolle niet – beschermde gebouwen die de nodige 
aandacht verdienen. 

3. Het concept: de binnenkoer moet een ontmoetingsfunctie krijgen. De woningen worden 
voorzien met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals gemeenschappelijke 
keuken, eetzaal, bergplaats, kinderspeelruimte, wasserette, hobbyruimte, enz…  

4. Ruimtelijke integratie in het landschap: het ontwerp moet respect hebben voor het 
oorspronkelijk karakter van de architectuur: dakvormen, materiaalkeuze, enz. 

5. Het nieuwe volume mag niet groter zijn dan 30 % van het bestaande volume 
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6. Functionele integratie in de landelijke woonomgeving: geen verstoring van de privacy 

van de omwonenden. 
7. Een uitgewerkt voorontwerp op schaal 1/100 (incl. maquette of 3D presentatie), die 

ondertekend is door alle toekomstige bewoners, is nodig om het cohousingkarakter en 
de gemeenschapsbouw aan te tonen. 

8. Een stedenbouwkundig attest wordt voorafgaand aan de bouwvergunningsaanvraag 
aangevraagd. Bij deze aanvraag wordt het ondertekende voorontwerp gevoegd. Dit 
voorontwerp wordt toegelicht op de GECORO, die oordeelt of een openbaar onderzoek 
nodig is. 

 
 
EEN EENVOUDIGE JURIDISCHE OPLOSSING 
 
Met een ministerieel rondschrijven kan men deze randvoorwaarden opleggen en in 
Vlaanderen een aantal vierkantshoeven van de ondergang redden.  
In dit rondschrijven kan de minister de uitzonderingsregels bekendmaken. 
 
De cohousing-optie is de meest geschikte oplossing voor het redden van de 
waardevolle vierkantshoeves. 
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COMMONHOUSE 

EERSTE VOORBEELD: HUISELF 

Het cohousingproject "Huiself" te Lebbeke (Kakemanstraat 11) voorziet 6 woningen (drie 
tweewoonsten) rond een bestaande binnenkoer. 

De huidige richtlijnen van stedenbouw vormen echter een obstakel. 

Meergezinswoningen zijn niet toegestaan in woonzone met landelijk karakter.  
Men spreekt over 'meergezinswoningen' vanaf 3 woningen. Het zijn meestal 
appartementen met een gemeenschappelijke inkom. 
 
Opgelet: er is een juridisch verschil tussen 'meergezinswoningen' en 'groepswoningbouw'. 
'Groepswoningbouw' is wel mogelijk in zones met landelijk karakter. 
 
Wat bedoelt men met groepswoningbouw?  
Het zijn eigenlijk verschillende woningen die gelijktijdig gerealiseerd worden met 
gemeenschappelijke faciliteiten zoals een binnenkoer, gemeenschappelijke tuin, enz... 
Maar: alle woningen moeten een aparte inkomdeur hebben met toegang vanaf de openbare 
weg. 
 
Andere opmerking van 
stedenbouw: 

een keuken inrichten in de 
commonhouse in de oude 
schuur mag niet omdat dit een 
woonfunctie is en wonen in 
tweede orde mag niet. 

 

  

De oplossing: 

een ministerieel rondschrijven 
waarin men een uitzondering 
toekent voor cohousing en eco-
housingprojecten.  

Uitzondering voor zowel  

o het toestaan van 
meersgezinswoningen als 

o voor het bouwen in tweede 
orde. 
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TWEEDE VOORBEELD: COHOUSINGPROJECT IN HISTORISCHE VIERKANTSHOEVE TE 
ZINGEM 

Te koop: "Een grote charmante vierkantshoeve ' Ter Beemt ' te Zingem op zo’n 20 km van 
Gent (richting Vlaamse Ardennen)."  
Ligging: Omgangstraat 1 - 9750 Zingem.  
Bewoonbare opp.: 1.500 m².  
Opp. terrein: 6.200 m². 
AANKOOPPRIJS : 850.000 EURO. 
Zie ook http://immo.vlan.be/nl/Detail/Boerderij---
Hoeve/te-koop/9750/Zingem/(RAC09381). 
 
Ideale inplanting. 
Dit is een ideale ligging omdat het aan de buitenzijde 
van het dorp gelegen is en toch dicht bij alle 
voorzieningen. Tevens is het contact met het open 
landschap een zeer gevraagde woonkwaliteit. 
De hoeve is volgens het gewestplan gelegen in een 
woonzone.  
 
Vanwege het feit dat dit gebouw deels geklasseerd is 
als waardevol monument, zal de Dienst Monumenten 
en Landschappen hier de nodige richtlijnen geven over 
wat mag en niet mag. 
 
Dit beschermd monument leent zich voor een 'centraal 
wonen project' van zo’n 6 units. 
Een cohousingproject van 20 woningen is in principe 
mogelijk, maar dan moet men een tweede binnenkoer achteraan bijbouwen en dan is de 
groene ruimte achteraan in beslag genomen. Tevens is het waarschijnlijk heel moeilijk of 
zelfs onmogelijk om dit te bekomen van de Dienst Monumenten. 
 

 
 
  

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Boerderij---Hoeve/te-koop/9750/Zingem/(RAC09381
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Boerderij---Hoeve/te-koop/9750/Zingem/(RAC09381
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2.. OUDE KLOOSTERS 
 

Oude kloosters zijn ideale 
vestigingsplaatsen voor cohousing 
omdat ze reeds de infrastructuur 
bevatten voor de  diverse 
gemeenschappelijke ruimten. 
 
De meest ingrijpende  verbouwingen 
zijn: 
- de individuele kamers dienen 
omgebouwd te worden tot woningen, 
- het complex aanpassen aan de 
hedendaagse isolatie- en comforteisen. 
 

Het Sint-Janbergmansklooster: coöperatieve structuur 
 

 
Aandachtspunten zijn: 
de brandveiligheid  
de akoestiek 
de isolatie 
de technische installaties. 
 
 
 
 
 
 

Les Carmelites B: 8 woningen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abbaye De St Denis-en-brocqueroie (SH-Luk 2005) 
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3.. OUDE INDUSTRIËLE SITES 
 
Oude industriële sites zijn een knelpunt: soms zijn ze zwaar vervuld, men noemt dit 
'Brownfields'. 
Brownfields komen vooral voor in gebieden met oude industriële activiteiten. Sommige 
liggen in stedelijk gebied. 
De definitie uit het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten: 
"Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn 
aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door 
middel van structurele maatregelen." 
 
Bij verkoop is een oriënterend bodemonderzoek verplicht. 
 
Kosten 
Oriënterend bodemonderzoek: 2.210 euro. 
Bodemsaneringswerken, incl. studiekosten: gemiddeld: 190.000 à 222.000 euro. 
 
Wie betaalt? 
Het decreet op de bodemsanering voerde het begrip “saneringsplichtige” in. Eigenaars 
bij wie verontreiniging vastgesteld wordt, zijn verplicht om de saneringsprocedure op te 
starten én te financieren, ook al zijn ze niet verantwoordelijk voor de vervuiling. Ze 
kunnen wel de kosten verhalen op de werkelijke ‘saneringsaansprakelijke’. 
De decreetgever heeft er dus voor geopteerd de kosten (en tijd) voor het opsporen van de 
aansprakelijke persoon door te schuiven naar de saneringsplichtige; dit om te beletten dat 
de sanering van gronden jaren op zich zou laten wachten. In de praktijk is het evenwel 
veelal zo dat de saneringsaansprakelijke (vennootschap / persoon) zoek is, niet meer 
bestaat, of ontbonden is. 
Op vandaag is het dus zo dat in veruit de meeste gevallen de eigenaar onmiddellijk de 
procedure moet opstarten en alle onderzoeken en saneringswerken zelf moet financieren. 
Hij moet op zijn minst alle kosten voorfinancieren. Het gaat bijna altijd om gigantische 
bedragen.  
Onschuldige eigenaars kunnen (in principe) rekenen op een "ambshalve sanering" maar 
daar is onvoldoende budget voor, de wachtlijsten lopen tot 2036...De overheid voorziet 
gewoon veel te weinig geld voor deze saneringen. 
 
Groene en duurzame bodemsanering  
In de standaardprocedure voor bodemsaneringsprojecten is een gewogen multicriteria-
analyse (MCA) opgenomen. Tot nog toe stond in de MCA het beperken van de 
restverontreiniging en de lokale risico’s centraal. Minder aandacht ging naar de globale 
secundaire milieueffecten van de sanering en het verbruik van grondstoffen. 
Nu is er een aangepaste MCA beschikbaar waarin de doelstellingen met betrekking tot 
klimaatsopwarming en duurzaam gebruik van grondstoffen expliciet zijn opgenomen.  
 
Cofinancieren van demonstratieprojecten voor groene en duurzame 
bodemsanering  
Het vergroenen en verduurzamen van bodemsanering vraagt om innovatie, zowel op 
technologisch als organisatorisch vlak. Daarom laat de OVAM pilootproeven uitvoeren 
waarbij een groene aanpak van bodemsanering of methoden voor duurzame bodemsanering 
in de praktijk worden gedemonstreerd. Het doel is het genereren en verspreiden van nieuwe 
kennis en praktische ervaring. Een minimum van 50 % financiële participatie van de 
aanvrager (probleembezitter of deskundige) is vereist, zodat effectieve haalbaarheid in de 
praktijk is gegarandeerd. 
Begin 2013 heeft de OVAM opnieuw een oproep gelanceerd voor het indienen van 
voorstellen voor pilootproeven voor groene en duurzame bodemsanering. 
Voor meer informatie,  
raadpleeg deze website van Unizo: http://www.unizo.be/images/res153810_1.pdf 
ofwel de website van OVAM.  

http://www.unizo.be/images/res153810_1.pdf
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Voorbeeld "Sarens" te Londerzeel/Steenhuffel 
Ze zijn talrijk: de verlaten industriële zones in de dorpskernen en de steden. De meeste 
hebben te maken met ernstige bodemverontreiniging.  
Gezien de zware financiële last van een bodemsanering worden deze zones niet optimaal 
benut. Een groene sanering kan hier een oplossing bieden... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schetsontwerp Hugo Vanderstadt© 

 
1. berm: te zuiveren grond 5. visvijver 9. kindervoetvalveldje 
2. cohousing groep 6. aquaponics 10. lagere school 
3. volkstuinen 7. bestaande evenementenzaal CH: commonhouse 
4. eetbaar bos 8. infiltratievijver P: parking 
 
Het geheel geeft ruimte aan vier cohousingclusters met een totale bruto dichtheid van 27 
woningen per ha, goed voor ca. 240 inwoners. 
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Haringrokerij te Antwerpen:  

11 woningen in een geklasseerd 
gebouwencomplex. 
Groep: gemengde leeftijden. 
Start: in het najaar van 1985.  
 
De ruimtelijke spreiding van de gebouwen 
rond binnenkoer en tuin, zorgt voor extra 
ademruimte  én voor de mogelijke 
uitbouw van diverse voorzieningen: 
  
- op niveau van de directe buren: een 
gezamenlijke diepvries, wasplaats, 
bergruimte, eventueel een bibliotheek. 
- op niveau van het hele project: 
voorzieningen als tuin, atelier, 
fietsenberging, een grote keuken en 
wasplaats, een speelzaal voor de 
kinderen, een polyvalente ruimte. 
 
Er is ook nog ruimte voor het verhuren 
van enkele burelen en twee 
appartementen. 
Ontwerper: 'Stramien'. 

 

'Coté Canal': van coöperatieve brouwerij tot collectief wooncomplex 

19 woningen met praktijkruimten. 
In 1998 kochten achttien mensen een 
verlaten industrieel gebouw in de 
Hopstraat, Kleine Ring langs het kanaal. 
Een collectieve aankoop via de 3de Beurs 
voor Collectieve Aankopen georganiseerd 
door de Afvaardiging voor de 
Ontwikkeling van de Vijfhoek (Stad 
Brussel).  
Het werd een Collectief Avontuur, 17 
woningen (inmiddels 19) en één 
architectenbureau, één medisch kabinet, 
één kantoor.  
De ‘’Silver Box’’ op het dak werd in 2004 
toegevoegd en is een creatie van V+ 
architecten. (Thierry Decuypere, Jorn 
Aram Bihain, Shin Hagiwara)  
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4.. REALISATIESTRATEGIE  
 
1. DE AANPAK 
 
Er zijn in principe twee realisatiemogelijkheden: 
 
ofwel in eigen beheer door de bewonersvereniging (coöperatie, VZW, maatschap, enz..) 
met inspraakbegeleider doorheen het hele traject:  
de oprichting, grondverwerving, het ontwerp, de verkoop en ook dagelijks beheer bij 
bewoning. Uiteraard met ondersteuning door de geëigende professionals.  
 
ofwel door promotor met cohousingmanager 
De promotor doet de grondverwerving, het ontwerp, de bouw en de verkoop. Het dagelijks 
beheer wordt aan de bewonersgroep overgedragen na verhuis en de definitieve oplevering. 
 
2. DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING: CONSENSUS, NIET STEMMEN! 
 
Bij beslissingen wordt er gestreefd naar consensus, enkel als dit niet lukt wordt er gestemd. 
Als men stemt, dan creëert men tegenstellingen die op termijn zelfs kunnen leiden tot 
permanente spanningen binnen de groep. 
 
Inspraak tijdens het ontwerpproces 
Er zijn verschillende werkgroepen actief tijdens het ontwerpproces, ze hebben echter geen 
beslissingsbevoegdheid. De beslissing valt altijd tijdens een overlegmoment met alle leden 
van de groep waarbij de architect mee aanwezig is. 
 
Inspraak tijdens de uitvoeringsfase 
Alle uitvoeringsplans worden ondertekend door de bouwheer, vanaf dat moment zijn 
wijzigingen alleen nog mogelijk tijdens de wekelijkse werfbezoeken waar de bouwheer 
telkens aanwezig is en beslissingsbevoegdheid heeft over de min- en meerwerken. 
Tijdens de bouwfase wordt een mandaat verleend aan een verantwoordelijke die de 
bewoners vertegenwoordigd.1  
 
3. AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARCHITECT 
 
Duidelijke (contractuele) afspraken 
o Hoe doet men de prefinanciering van de  bouw, aankoop, 

erelonen, enz… ? 
De architect dient zicht te hebben op de financiële mogelijkheden 
en het nodige advies geven.  

o De bouwheer moet een stabiel aanspreekpunt zijn. 
Niettegenstaande het een bewonersgroep betreft, moet er een 
vertrouwensrelatie ontstaan tussen de architect en een paar 
vaste medewerkers die het ganse traject van de bouw mee 
opvolgen. 

o De keuzes qua architectuur worden definitief vastgelegd in het voorontwerp 
We bedoelen hier vooral de buitenkant van de gebouwen, eens dit vastligt kan men 
ermee naar de gemeente stappen en dit definitief juridisch vastleggen. 

o Vastlegging budget ruwbouw en afwerking in de fase van het voorontwerp. 
Vooral indien men de afwerking individueel doet en ook zelfbouw toestaat, dient er een 
zeer correcte budgetafspraak te zijn. 

o Inspraak: vastleggen inspraakmomenten, de architect dient hiervoor een apart 
budget te voorzien.  

 
  

                                                 
1 Inspraakschema: zie boek "Het Nieuwe Wonen".  
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Het stappenplan voor de architect 
 
1.. De keuze van de bouwgrond en haalbaarheidsstudie 
Is de grond wel geschikt, hoeveel woningen kunnen er voorzien worden, welke inplanting is 
mogelijk? 
 
2.. Het opstellen van het bouwprogramma met inspraak 
Vastleggen van de woonwensen, de inplanting, de woontypes, de gemeenschappelijke 
voorzieningen. 
 
3.. Het voorontwerp met inspraak 
Het voorontwerp op schaal 1/100 incl. 3D presentatie of maquette. 
De woonkwaliteiten (zoals akoestisch comfort en thermische isoatie) dienen op voorhand 
grondig besproken te worden met alle bewoners. 
 
4.. Stedenbouwkundig attest  
Toevoegen van het uitgetekende voorontwerp op schaal 1.100 aan dit attest maakt duidelijk 
wat kan en mag gebouwd worden. 
Op basis van een goedgekeurd attest kan men woningen toewijzen. 
 
5.. De bouwvergunning is een vaste afspraak die conceptueel niet meer mag gewijzigd 
worden. Nieuwe bewoners dienen zich te schikken aan de bestaande afspraken. Vooral de 
buitenkant, de architectuur dient bewaakt te worden door de architect. 
 
6..De bouw en oplevering 
 
De ruwbouw, wind- en luchtdichte constructie: door één algemene aannemer is best. 
Één gedelegeerd verantwoordelijke volgt de werf op. 
Duidelijke afspraken zijn noodzakelijk inzake de budgetmarge, bvb 5 à 10 %  
 
De afwerking van de prive units is een teer punt. 
Als de bewoners dit zelf doen, is het toezicht door de architect altijd wettelijk verplicht en 
dient er nauwgezet op gelet te worden dat de normen inzake akoestiek en brandveiligheid 
gerespecteerd worden. 
 
4. STAPPENPLAN EN PARTICIPATIESCHEMA  IN EIGEN BEHEER 
   
STAP 1 STAP 2 STAP 3 
GROEPSVORMING  
 

HET CONCRETE CONCEPT BOUWPROCES 

Hoe, met wie en waar wensen 
we te wonen? 

Voorontwerp en 
stedenbouwkundig attest 

Uitvoeringsdossier  en 
technische studies. 

Grondverwerving +  
haalbaarheidsstudie 

Verkoop op plan is 
mogelijk 

Diverse 
aannemingsmogelijkheden 

De initiatiefnemers = kerngroep 
+ architect 
+ inspraakbegeleider 

De architect  
+ kerngroep  
+ vervolledigen van  de 
bouwgroep 

Architect 
+gedelegeerde bewoner 
+aannemer 
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5.. DE FINANCIERING 
 
1. DE UITDAGING: het betaalbaar maken  van cohousing en eco-housing 
 
Referentiekader: gemiddelde woning in Vlaanderen 
Bouwgrond: 100.000 euro. 
Bouw: 200.000 euro. (1200 euro/m²) 
Totaal: 300.000 euro.   
 
Voorbeeld cohousing 
 

Clabecq:  
22 units 

Vinderhoute:  
17 units 

Gemiddelde oppervlakte per unit 98 m² 155 m² 
Totale oppervlakte woningen 2.156 m² 2.635 m² 
Prijs bouwgrond  750.000  945.566 
Verkoopprijs woningen in euro/m² 2.500  2.419 
Prijs gemeenschappelijke delen (bouwgrond 
+ gebouwen) per woning  

89.105 191.322 

Gemiddelde prijs woningen 155.440  183.620  
Gemiddelde prijs woningen, incl 
gemeenschappelijke delen 

244.545  374.942 

 
Is samenhuizen goedkoper? 
Ja, de woning op zich is goedkoper o.a. omdat de bouwgrond goedkoper is.  
Voor het globale: neen, omdat er ook gemeenschappelijke gebouwen zijn. 
Voor hetzelfde geld krijgt men dus meer in vergelijking dan een klassiek bouwproject met 
individuele huizen of appartementen. 
 
MAAR...de pre-investering is problematisch:  
Een prefinanciering door de startersgroep van bvb. 5 gezinnen dient een startkapitaal te 
vinden voor o.a.: 
de grondverwerving:  
(750.000 euro/5 geeft 150.000 euro per lid)  

0,5 à 1 miljoen euro  

de notaris, gemiddelde kostprijs (zonder schrijfkosten)  5.000 euro  
de haalbaarheidsstudie, gemiddelde prijs per site  2.600 euro  
het voorontwerp (1%):  30.000 à 60.000 euro  
inspraakbegeleiding: minimum  3.000 euro  
 
Men moet dus rekening houden met een belangrijke pre-investering. 
 
Nadat het voorontwerp en het stedenbouwkundig attest zijn goedgekeurd en alle units 
toegewezen zijn, zal men een nieuwe gemeenschappelijke enveloppe moeten voorzien, die 
genoeg reserve bevat om alle kosten te kunnen dragen die los staan van de 
aannemerskosten, zoals bijvoorbeeld: het uitvoeringsdossier van de architect (6 à 12 % op 
de aanbestedingssom), de specifieke studies zoals stabiliteit, technische uitrusting, 
akoestiek e.d. 
 
Een gesplitste aanbesteding is het goedkoopste 
De coördinatie door de architect kost minimum 5 % per afzonderlijke aanbesteding. 
Nadeel: het vergt veel inzet en kennis van een paar mensen van de bewonersgroep. 
 
De promotor-oplossing is het duurste 
Extra 10 % voor onderaannemer. 
Extra 10 % voor de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. 
Extra 10 % winst voor de promotor. 
Voordeel: het is gemakkelijk voor de bouwheer. 
 
Het lenen bij een bank kost 30% tot 100% op de geleende som op het einde van de 
afbetalingen van de lening. 
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2. DE FINANCIERING VAN HUURWONINGEN 
 
Er is een grote vraag naar huurwoningen bij cohousingprojecten en ze worden op dit 
ogenblik veel te weinig aangeboden. Nochtans is dat financieel zeer goed mogelijk.  
Met een bewonerscoöperatie kan men het nodige geld lenen bij de bank en de gebouwen 
afbetalen met de leningsopbrengst. Belangrijk is hierbij dat alles verhuurd is vanaf het 
moment dat de lening moet afbetaald worden. Dit is af te spreken met de bank. 
 
3. DE FINANCIERING VAN KOOPWONINGEN 
 
Ingeval van mede-eigendom 
Gezien de meeste mensen lenen bij de bank die de kredieten verschaft in functie van de 
binnengebrachte facturen, zal de aannemer gesplitste facturen moeten opmaken. De 
syndicus van de bewonersgroep zal dus elke factuur van de aannemer moeten opsplitsen 
volgens  een overeengekomen verdeelsleutel. Zo zullen de mensen met een groter huis 
meer betalen dan mensen met een kleinere unit. 
 
Ingeval van wooncoöperatie: zie verder 
 
Ingeval van promotor 
De promotor beschikt over een geschikte bouwgrond of verwerft deze. 
Deze investering wordt door de kopers terugbetaald tijdens de verkoop op plan. 
'Wet Breyne': sleutel op de deur 
De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer van 
een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan - aanneming sleutel op 
de deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Deze wet is dwingend, wat 
betekent dat men er niet kan van afwijken. 
De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige 
eigenaar; daartoe moeten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de overeenkomst 
opgenomen worden. 
Zij garandeert de toekomstige eigenaar onder meer: 
o bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale 

prijs bedragen; 
o strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen 

liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken; 
o een vooraf vastgestelde totaalprijs; 
o de oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar 

minimum 1 jaar tussen moet liggen; 
o er wordt bovendien een verplichte waarborg voorzien die kan gaan tot 100 %; 
o strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens 

verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare 
gebreken, rust op hem. 

De wet verwacht ook van de notaris en de architect naast een algemene informatie 
verplichting, een bijzondere tussenkomst en controle. 
Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met deze wet worden deze clausules 
als ongeschreven beschouwd. 
 
Opgelet 
Je kan ook kiezen om met de verschillende aannemers zelf afzonderlijke contracten af te 
sluiten voor de uitvoering van de verschillende bouwopdrachten. Zo kan je de ruwbouw, 
dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken…telkens apart afspreken en regelen. 
Dit houdt wel in dat jij of uw architect zelf zal moeten instaan voor de coördinatie van de 
werken en de coördinatie tussen de verschillende aannemers. 
De wet Breyne is dan niet van toepassing. 
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4. DIVERSE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WOONGROEPEN 

1.. VERENIGING VAN MEDE-EIGENDOM  
 
Info: http://www.nicm.be/ 
  
Mede-eigendom beantwoordt leunt dicht aan bij de huidige gewoonte en kennis over 
(beheer) van eigendom. Je voelt je volop eigenaar, omdat elke medebewoner eigenaar is 
van zijn woning. Bovendien ben je mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen, zoals 
in de meeste appartementsbouw. Nadeel: niet echt voor bescheiden inkomens omdat je een 
woning als eigendom moet verwerven. 
 
Fiscaal 
De doorverkoop is onderworpen aan registratierechten (10% in Vlaanderen en 12,5% in 
Wallonië en Brussel).  
 
Oprichting 
Bij een mede-eigendom volstaan twee personen en er hoeft bij het oprichten 
geen kapitaalsinbreng te zijn. 
 
Hypothecaire kredieten en toegang tot premies 
Mede-eigenaars hebben als natuurlijke personen recht op alle bestaande premies, zoals 
bijvoorbeeld voor de renovatie van een goed. 
De vereniging van mede-eigenaars wordt in principe geen hypothecaire lening toegestaan, 
de leden moeten zelf instaan voor hun lening. Bij groepsbouw is dat een complex gegeven. 
 
Beheer en boekhouding 
De boekhouding van een mede-eigendom is eenvoudig. Deze maakt deel uit van de 
opdracht van de syndicus. 
Een syndicus is een persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt 
aangeduid om in te staan voor het beheer van de 'gemene delen'. Hij is hiermee als het 
ware het uitvoerend orgaan voor de Vereniging van Mede-eigenaars. 
Een syndicus kost 80 à 250 euro/gezin/jaar. 
Zijn opdracht: o.a. 
o Verzorgt het administratieve beheer van de mede-eigendom. 
o Coördineert het onderhoud van de gemene delen. 
o Informeert de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen 

opdringen en zorgt ervoor dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen.  
o Zorgt voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de 

Algemene Vergadering werden genomen. 
 
Nadelen  
o Voor huurwoningen moet een (mede)eigenaar die extra woningen voorzien. Dit is niet 

zo evident.  
o Gezamenlijke bouw met een aannemer vergt een complex systeem van gesplitste 

facturen volgens een verdeelsleutel. 
o Bij verhuis dient men zijn huis te verkopen en dat is niet eenvoudig: het kost ook 

registratierechten en de nieuwe eigenaar moet aanvaard worden door de groep. 
 
Voordelen  
o Eenvoudige boekhouding. 
o Geen startkapitaal nodig. 
  

http://www.nicm.be/
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2.. COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP 

 
'Jeremy Rifkin': "Eigendom is een achterhaald begrip" 
Zie zijn recente boek: 'The Empathic Civilization'. 
Volgens Jeremy Rifkin staan we aan de vooravond van een nieuwe 
beschaving: het tijdperk van de 'empathic'. 'Als we tegen 2060 niet 
met zijn allen ten onder zijn gegaan aan de gevolgen van de 
klimaatcrisis, zullen we wereldwijd met elkaar communiceren en 
alles delen: kennis, eigendom en energie.' 

'Neurobiologen en sociale wetenschappers hebben de voorbije jaren aangetoond dat 
mensen fundamenteel empathische wezens zijn', zegt hij. 'We moeten af van het denkbeeld 
uit de tijd van de verlichting, dat zegt dat we rationeel, hebzuchtig, onthecht en utilitair 
zijn.' 
'We staan vandaag op een keerpunt. We rekenen af met de laatste restanten van de vorige 
beschaving en zetten de eerste schuchtere stappen in het nieuwe empathische tijdperk. 
De empathie, die mensen dichter bij elkaar brengt, ontwikkelt zich razendsnel dankzij de 
communicatie via het internet.' 
 
Daarom moeten we veeleer collectief gaan denken en handelen en dat kan met een coöperatie. Voor 
eco-housing, het wonen op basis van autonome voorzieningen en lokaal gesloten kringlopen is dit een 
zeer interessante juridische samenwerkingsvorm. 
 
In een wooncooperatie heeft men geen individuele eigendom maar aandelen in een 
collectief goed; men is dus geen eigenaar van een vastgoed, de vennootschap is eigenaar 
van de grond, de gebouwen en de voorzieningen.  
Het is dus een onderneming met een economische waarde en een  balans die positief moet 
zijn. Tegenover de inkomsten uit verhuring staan de uitgaven zoals afbetaling van de lening 
en de uitbetaling van dividenden. Bovenop rekent de coöperatieve een overhead (bvb. 
10%)  om het onderhoud van de gebouwen en de werking te kunnen betalen (o.m. 
administratie, belastingen, reserve voor onverwachte kosten).  
 
Fiscaal 
Bij een coöperatieve vennootschap worden de ingeschreven aandelen niet fiscaal belast 
wanneer ze worden doorverkocht, althans voor zover er geen speculatie mee gemoeid is. 
Het is de coöperatieve vennootschap die eigenaar is van het vastgoed. 
Wanneer men de vennootschap verlaat, worden de aandelen doorverkocht en moeten er 
geen registratierechten betaald worden. 
 
Oprichting 
Om een coöperatieve vennootschap op te richten, moet je minimum met drie zijn en moet 
er een kapitaalsinbreng zijn. 
Er is een vast aandeel van 18.550 euro per coöperatieve vennoot. Daarbij komt nog een 
variabel aandeel dat moet worden bepaald.  
 
Hypothecaire kredieten en toegang tot premies 
De coöperatieve vennootschap is een handelsvennootschap en in dat opzicht, een 
rechtspersoon. Ze heeft dus toegang tot premies die zijn voorbehouden voor 
rechtspersonen. Ze kan niet genieten van hypothecaire kredieten waar natuurlijke personen 
en gezinnen als eigenaar recht op hebben (fiscale aftrek, sociale leningen).   
 
Beheer en boekhouding 
De coöperatieve is onderworpen aan de wet op de handelsvennootschappen en 
veronderstelt dus een meer complexe boekhouding dan mede-eigendom. 
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De voornaamste voordelen van een wooncoöperatie 
1. De wooncoöperatie is ook geschikt voor bescheiden inkomens, gezien men met 

huurwoningen kan werken. 
2. Voor de minder kapitaalkrachtigen kan de lening worden afbetaald via de huur. 
3. Met een wooncoöperatie kan je leden laten participeren in de investering in functie van 

de individuele draagkracht.  
4. De aandelen en de bank zorgen voor de investeringscapaciteit. 
5. Grotere vrijheid en flexibiliteit: in- en uitstappen als aandeelhouder is gemakkelijker; 

men bespaart registratierechten bij wissel in de groep en een nieuwe aandeelhouder, al 
dan niet bewoner, kan gezocht worden door de groep. 

6. De aannemer factureert niet individueel aan de leden, dan wel aan de coöperatieve.  
7. Bij verhuis kost het geen registratierechten en een nieuwe eigenaar kan gezocht worden 

door de groep. 
8. Men kan zonder extra kosten huurwoningen voorzien. (in tegenstelling met mede-

eigendom) 
9. Ongeveer 30 % goedkoper dan met promotor, men is zijn eigen promotor. 
10. Ingeval van nieuwbouw is de BTW van 21 % aftrekbaar op de bouwkosten, bij 

verbouwing is dat 6 %. 
11. Men kan de investeringen in de gebouwen afschrijven. 
 
DE WOONCOOPERATIE EN ECO-HOUSING 
De kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen en voor autonome voedsel- en 
energieproductie zijn groot. De wooncoöperatie komt tegemoet aan deze problemen.  
 
Voordelen van een wooncoöperatie voor eco-housing 
1. Men kan voordelig gemeenschappelijk energie produceren, met het grote voordeel dat 

men met één gemeenschappelijke aansluiting en teller kan werken, wat heel dure 
ringleidingen uitspaart. 

2. De investeringskosten en exploitatiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.  
3. Het grotendeels uitschakelen van grootschalige productie en -diensten zoals 

de olie-industrie 
de voedingsindustrie 
de banken (na 15 jaar: afbetaling lening), 
dit laat toe om als onafhankelijke groep goedkoper te leven. 

 
 
Extra voordelen met een gesloten eco - housing coöperatie, zonder aandelen van 
derden.  
1. Men kan autonoom bepalen dat het verschil tussen de leningslast en de aandelenwist 

groot genoeg is. Men kan aandelen beschouwen als 'goedkoop geld'. 
2. Men is "zijn eigen baas": geen rekening houden met externe aandeelhouders. Alle 

inkomsten blijven in de gemeenschap. 
3. Geen levenslange uitbetalen van dividenden aan externe aandeelhouders. 
 
 
 
Meer achtergrondinformatie kan je vinden in het boek: 'Het Nieuwe Wonen, een 
hefboom tot verandering',  
met concrete financiële berekeningen, 
met grafische schema's met concrete visualisering van de geldstromen voor de 
verschillende coöperatiesystemen. 
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Vergelijking van twee gelijkaardige projecten: 
cohousing met open coöperatie en eco-housing met gesloten coöperatie. 

VERGELIJKING VOOR 30 LAGE ENERGIEWONINGEN COHOUSING 
OPEN COOP. 

ECO-HOUSING 
GESLOTEN COOP. 

INVESTERINGSKOSTEN 5.920.000 7.120.000 
AANDELEN 3.000.000 3.000.000 
TE LENEN 2.920.000 4.120.000 
HUUR PER MAAND PER GEZIN 1.012 1.310 
BESPARING MET AUTONOMIE 0 875 
WOONLAST DE EERSTE 15 JAAR /MAAND/ GEZIN  1.012 435 
UITBETALEN DIVIDENDEN/MAAND/GEZIN 250 169 
WERKINGSKOSTEN/MAAND/GEZIN 98 111 
WOONLAST NA 15 JAAR /MAAND/GEZIN 342 111 

 
BEVINDINGEN 
 
Niettegenstaande de investeringskost groter is van een eco-housingproject, is de kostprijs 
per gezin kleiner. 
 
Redenen: 
 
1. Goedkoper geld 
Aandelen voor intern gebruik kunnen goedkoper zijn dan bij externe aandelen. Immers: 
voor niet-bewoners moet de investering zeker iets meer opbrengen dan een klassieke 
spaarrekening, anders doet men verlies. Men rekent dus best minimum 3 % winst. 
Voor de bewoners daarentegen is dat geen probleem: 2 % winstmarge is voldoende, dank 
zij dit systeem kan men geld bekomen met de laagste interest: die van een gemiddelde 
spaarrekening.  
 
2. Return 
Dank zij de investering in autonomie kan men goedkoper leven en heeft men meer 
mogelijkheid om te investeren.  
 
3. Na de afbetalingsperiode komt er een groot voordeel: er is geen levenslange uitkering 
van dividenden aan derden 

 
NADAT DE LENING IS AFBETAALD 
Na 15 jaar (nadat  lening is afbetaald) kan men de huurinkomsten verlagen tot een winst 
genoeg om de werkingskosten te dekken en een minimale uitkering van dividenden. Lagere 
inkomsten van de aandelen geeft ook minder belastingen op deze inkomsten. (vanaf 180 
euro winst moet men belastingen betalen).  
Men kan ook de aandelen herverdelen nadat de afbetaling van de lening is afgelopen, 
zodoende heeft iedereen dezelfde hoeveelheid aandelen en kan men de winsten erop nog 
meer laten dalen, tot bijvoorbeeld 0,1 %.  
Men zal waarschijnlijk ook geen belastingen hoeven te betalen op deze lage inkomsten.  
 
Vanaf dat moment spelen de inkomsten en uitgaven aan aandelen niet meer mee in het 
gezinsbudget omdat ze aan mekaar gelijk zijn. De enige uitgaven zijn dan nog de zuivere 
werkingskosten zoals:  
o onderhoud gebouwen,  
o reserve voor onverwachte uitgaven, 
o administratie en boekhouding, 
o belastingen. 
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GESLOTEN COOPERATIE ZONDER LENINGSLAST  EN MET GELIJKE AANDELEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTTEKENINGEN BIJ WOONCOÖPERATIES 
 
De aandelen 
1. Het is de bedoeling dat men winst maakt met aandelen, dit wordt in percent uitgedrukt. 

Niemand zal investeren in aandelen die minder opbrengen dan een spaarboekje. De 
winstmarge zal dus steeds groter moeten zijn dan een klassieke spaarrekening. Deze 
bedraagt momenteel ongeveer 2 %. Wanneer men met een open coöperatie werkt is 
een winstpercentage voor de aandelen van minimum 3 % aangewezen. 

2. Het is ook de bedoeling dat men met aandelen aan goedkoop geld kan geraken. Men zal 
dus de aandelenwist steeds onder het niveau van de leningsinterest moeten houden. De 
meeste leningen hebben thans een interest van 3 à 4 %. 

3. Aandelen moet men levenslang uitbetalen, maar een lening is van beperkte duur. 
Daarom moet het verschil tussen de interest op een lening en de winstmarge van de 
aandelen groot genoeg zijn. De aandelen zouden in principe goedkoper moeten zijn dan 
een lening. 

4. Na de afbetaling van de lening kan de aandelenwinst plots omhoog schieten indien men 
deze berekent op de winst op de handelsbalans. Daarom is het raadzaam om deze 
winstmarge op voorhand vast te leggen tijdens de periode van de afbetaling van de 
lening en daarna. Zodoende kan men de huurprijs laten dalen na het afbetalen van de 
lening. 

 
 
Hoe de werkingskosten en uitgaven beperken? 
De uitgaven kunnen beperkt worden met een gesloten coöperatie:  
men kan de winstmarge voor de aandelen vastleggen op bijvoorbeeld 2 %.   

 
De gesloten coöperatie is erg nuttig voor kleine gezinscoöperaties  en voor eco-
housingprojecten met grote autonomie-kosten. 
 
Nadeel van een gesloten coöperatie is de instapkost:  
men moet een minimum aan aandelen aanschaffen om te kunnen participeren. 
 
Conclusie 
Het is van belang er naar te streven om de afbetalingstermijn te beperken tot 15 jaar en de 
aandeelhouders binnen de gemeenschap te houden: dan hoef je niet levenslang te betalen 
aan vreemde geldschieters en kan je de kosten voor levensonderhoud drastisch naar 
omlaag halen.  
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3.. MET PROMOTOR + COHOUSINGMANAGER  
 
Co-ontwikkeling met bouwpromotoren    
 

 
De ontwikkelaar/promotor levert: 
o de grond,  
o de technische kennis,  
o de pre-investering.  

 
De inspraakbegeleider/cohousingmanager  
Vanaf het prille begin gaat de cohousing manager op zoek naar de uiteindelijke bewoners en 
is er maximale betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces. Zo kan men vraaggestuurd 
bouwen.   
De cohousing manager dient als interface tussen de cohousing groep en de ontwikkelaar. 
 
De cohousingmanager levert: 
o de cohousing expertise,  
o zoekt en begeleidt de juiste mensen om het cohousing te bevolken,   
o zoekt eventueel een bouwgrond: het identificeren van locaties, onderzoeken van de 

haalbaarheid ervan, de aanduiding van de architect, het opstellen van budgetten en het 
onderhandelen van een aankoopcontract met de eigenaar. 

 
Voor de promotor biedt een samenwerking met een cohousingmanager een aantal 
voordelen: 
o qua concept: voorontwerp in overleg met de bewoners, men kan vraaggestuurd 

bouwen, wat betekent dat men geen woningen op de markt duwt waar misschien geen 
vraag naar is. 

o qua marketing: de kopersgroep is vaak al volledig voor de start van de bouw.  De 
marketing-, verkoops- en financieringskosten kunnen zo drastisch zakken.  De groep 
organiseert het aantrekken van nieuwe mensen na verloop van tijd volledig autonoom.  

 
De promotor neemt de eindverantwoordelijkheid voor het technische aspect van de 
ontwikkeling en de bouw, zoals in een klassiek project.   
 
Wat men moet vermijden : nep-cohousing 
De promotor bouwt eerst een cohousingproject, dat nadien bevolkt wordt door toevallige 
kopers die mekaar niet kennen. Cohousing vergt immers steeds intensief voorafgaand 
opbouwwerk waarbij men eerst de commonhouse bouwt en later de woningen, wil men een 
kans op slagen hebben. 
  

STAP 1 STAP 2 STAP 3 
GROEPSVORMING 
 

HET CONCRETE CONCEPT BOUWPROCES 

Hoe, met wie en waar 
wensen we te wonen? 

Voorontwerp en stedenbouwkundig 
attest 

Uitvoeringsdossier  en 
technische studies. 

Grondverwerving + 
haalbaarheidsstudie 

Verkoop op plan is mogelijk Diverse 
aannemingsmogelijkheden 

De initiatiefnemers = 
kerngroep  
+ architect 
+ cohousingmanager 
+ promotor 

De architect 
+ kerngroep 
+ vervollediging van de bouwgroep 
+ cohousingmanager 
+ de promotor 

De architect 
+gedelegeerde bewoner 
+aannemer/promotor 

http://www.cohousingprojects.be/index.php/diensten-cohousing-projects/86-co-ontwikkeling-met-bouwpromotoren
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4.. COMMUNITY LAND TRUST (CLT) 

Betaalbare woningen op gemeenschapsgrond 

CLT’s zijn organisaties die gronden verwerven om die, samen met en in het belang van de 
gemeenschap, te beheren als een gemeenschappelijk goed. Het systeem ontstond 40 jaar 
geleden in de VS. CLT’s kunnen vele vormen aannemen, maar de basisprincipes zijn steeds 
dezelfde: 
1 - De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft 
altijd eigenaar van de grond. De woningen die er opstaan worden eigendom van hun 
bewoners, via erfpachtcontracten. Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als 
een gewone eigenaar: ze mogen hun huis verbouwen of verkopen, hun kinderen kunnen het 
later erven. 
2 - CLT’s creëren betaalbare woningen voor lage inkomens. De koper koopt de woning aan 
onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften. 
3 - Als de bewoner zijn woning verkoopt ontvangt hij al wat hij zelf heeft geïnvesteerd, 
maar slechts een deel van de meerwaarde. Zo blijft de woning betaalbaar voor gezinnen 
met een laag inkomen. 
4 - De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed. Alle bewoners kunnen 
participeren aan het bestuur. Ook buren die niet in een CLT-huis wonen en overheden, zoals 
de gemeente of het gewest, worden bij het bestuur betrokken. 
5 - Naast koopwoningen kan de CLT ook winkelruimte, ruimte voor culturele activiteiten, of 
waar er in de buurt ook maar behoefte aan is verkopen. Soms verhuurt de CLT ook 
woningen. 
Dit systeem maakt het mogelijk: 
- om gezinnen met een laag inkomen toegang te geven tot een betaalbare woning. 
- om te werken aan levendige buurten zonder speculatie in de hand te werken. 
- om projecten te ontwikkelen die heel de gemeenschap ten goede komen. 

De Brusselse Community Land Trusts (CLT) is sinds eind 2012 erkend door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Sindsdien bereidt ze in verschillende buurten de eerste projecten 
voor. 
Meer info: http://communitylandtrust.wordpress.com/about/  

http://communitylandtrust.wordpress.com/about/
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5.. OP GEMEENTEGROND BOUWEN MET ERFPACHT 

ERFPACHT = MAXIMAAL 99 JAAR  
Men huurt bouwgrond van de gemeente tegen een symbolisch lage prijs via erfpacht voor 
99 jaar. 
o deze formule draagt bij aan de betaalbaarheid van een project, 
o berust op het principe dat grond toebehoort aan de gehele gemeenschap, 
o gaat speculatie tegen, 
o verlenging kan worden afgesloten onderweg. Een sterke, levensvatbare 

woongemeenschap zorgt hiervoor. 
 
Iedereen die een woning bouwt of koopt op grond die hij in erfpacht heeft gekregen, blijft 
eigenaar van het huis zolang de erfpachtovereenkomst loopt. Wie na een aantal jaren zijn 
huis wil verkopen, kan dat. De nieuwe eigenaar neemt gewoon alle plichten en rechten 
over, ook de erfpacht. De hele erfpacht met alles erop en eraan gaat bij overlijden van de 
erfpachter gewoon naar de erfgenamen. 
  
Het systeem van erfpacht wordt vrij frequent gebruikt. 
Het Klein Begijnhof in Gent kon bijvoorbeeld volledig gerenoveerd worden dankzij een 
erfpachtconstructie. De panden stuk voor stuk verkopen of ze als geheel overlaten aan een 
projectontwikkelaar, wees de vzw die eigenaar is van het werelderfgoed, van de hand. 
Daarom werd een deel van de woningen in erfpacht gegeven aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij 'Volkshaard'. Een ander deel werd voor 66 jaar in erfpacht 
gegeven aan particulieren. 
 
Bouwgrond voor 10 euro per jaar  

De Vlaams-Brabantse gemeente Kapelle-op-den-
Bos.  
In het project 'Oostdijk' moeten gezinnen alleen 
het huis kopen. De dure bouwgrond krijgen ze 
voor 99 jaar in erfpacht voor amper 10 euro per 
jaar.  
 
Als je weet dat de grond hier een waarde heeft 
van 125 tot 150 euro per vierkante meter, kan 
je gerust stellen dat de nieuwe eigenaars tussen 
de 37.000 en 45.000 euro besparen.  
 
 

 
 
Fiscaal voordeel 
 
Erfpacht heeft een groot fiscaal voordeel in vergelijking met een verkoop. Bij de vestiging 
van een erfpacht betaal je slechts 0,2 procent registratierechten. Bij een verkoop is dat in 
Vlaanderen 10 procent. Ook de notariskosten liggen een stuk lager dan bij een gewone 
verkoop. Nadeel is dat zowel de grond als het huis eigendom worden van de gemeente als 
de erfpacht is afgelopen. Men dient er dus voor te zorgen dat de erfpacht tijdig verlengd 
wordt. 
 
Wil men dit systeem veralgemenen, dan zal de gemeente zal dit echter niet zo maar doen 
zonder duidelijke richtlijnen en “incentives” van  de overheid. 
Daarom is een ”impulsfonds” aangewezen dat de aankoop (=onteigening) van gronden  
voor woongemeenschappen (100 % subsidies) stimuleert. 
Belangrijk voor een dergelijk impulsfonds is het starten van proefprojecten met kleine 
budgetten. Bvb. in elk  provincie één proefproject. 
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6.. OP BOUWGROND VAN SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJEN.   

 
o Men kan aan de bouwmaatschappij aanbieden om een % van de gevraagde zone voor te 

behouden voor betaalbaar groepswonen in een pps (publiek-private samenwerking)  
o Maar, er is ook zoiets als sociale last... 

Wat is "sociale last"? 

Sinds 2009 is de sociale last opgelegd aan grotere bouwprojecten om zodoende de sociale 
woningbouw te promoten. 

Vanaf een bouwgrond groter dan 0,5 ha en vanaf 10 woningen of 50 appartementen moet 
men een deel sociale woningen voorzien volgens de normen van de 
huisvestingsmaatschappijen. 

De sociale last bestaat uit de verplichting om het terrein te voorzien van een percentage 
sociale woningen (te bepalen: koop- of huur-) of sociale kavels. Daarnaast wordt de 
realisatie van een aantal bescheiden woningen opgelegd. De initiatiefnemer kan de sociale 
last invullen door op de locatie grond te verkopen aan een sociale woonorganisatie of zelf 
sociale woningen te bouwen.  

Bij de aanvraag verkavelingsvergunning en vergunning aanleg infrastructuur komt 
de initiatiefnemer/ontwikkelaar voor het eerst in aanraking met de sociale last. De 
gemeente bepaalt de aard en omvang van de sociale last die kan bestaan uit invulling met 
eindbestemming sociale huurwoningen, eindbestemming sociale kavels of eindbestemming 
sociale koopwoningen. Het decreet bepaalt de invulling van een sociale last in op te leggen 
percentages. Deze percentages variëren tussen 10 en 20% voor de meeste 
ontwikkelingen, tussen 20 en 40% voor ontwikkelingen op gronden die eigendom zijn van 
Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Voor de omzetting van de 
percentages in aantallen zijn afrondingsregels vastgelegd.  
 
De initiatiefnemer stelt de verdere invulling voor.  
Mogelijkheden 
o De last wordt (met goedkeuring van de gemeente) afgekocht aan 50.000 euro 

(geïndexeerd) per te voorziene woning.  
o Hij verkoopt grond aan een sociale huisvestingsmaatschappij tegen schatting.  
o Hij bouwt huurwoningen en verkoopt die aan een sociale huisvestingsmaatschappij.  
o Hij verkoopt woningen aan sociaal gerechtigden via een administratieovereenkomst met 

een sociale huisvestingsmaatschappij.  
o Hij verkoopt kavels aan sociaal gerechtigden via een administratieovereenkomst met 

een sociale huisvestingsmaatschappij.  
o Hij bouwt woningen die via een overeenkomst over 27 jaar verhuurd worden aan een 

sociaal verhuurkantoor, die dan door het sociaal verhuurkantoor worden verder 
verhuurd volgens het sociaal huurstelsel.  

 
Om te kunnen kiezen waarmee de sociale last wordt ingevuld, heeft de initiatiefnemer er 
alle baat bij om vooraf met de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten te overleggen. 
Het eventueel gevraagde sociaal woonaanbod dient tevens te passen in de specifieke 
woonbehoeften binnen deze gemeente. Het is tevens aan te raden bij de vermoedelijk later 
afnemende sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) het gewenste bouwprogramma met het 
oog op latere verhuur of verkoop af te toetsen.  
Meer info: raadpleeg deze website. 

http://www.vmsw.be/nl/algemeen/nieuws/articletype/articleview/articleid/50/handleiding-voor-
prive-initiatiefnemers-met-een-sociale-last#.Un99GE0VHG4  

http://www.vmsw.be/nl/algemeen/nieuws/articletype/articleview/articleid/50/handleiding-voor-prive-initiatiefnemers-met-een-sociale-last
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7.. CROWDFUNDING 

Meer info op: http://www.crowdfunding.nl/ 
 
Crowfunding = funding by the crowd. 
 
Crowdfunding volgens crowdfunding.nl: 
“crowdfunding is een manier, ongeacht het doel, voor 
individuele kredietnemende partijen om een financiering te 
verkrijgen waarbij een beroep wordt gedaan op de 
bereidheid van de massa om op een laagdrempelige 
manier te kunnen doneren, uit te lenen dan wel te 
investeren in een specifiek project” 
 
De drie vormen van crowdfunding. 
1. Crowdfunding op basis van donaties waarbij er geen sprake is van een vorm van 
rendement, veelal gehanteerd door instellingen met een charitatief karakter die actief zijn in 
ontwikkelingslanden. 
2. Crowdfunding op basis van een beloning in natura, veelal gehanteerd door 
instellingen die creatieve projecten ondersteunen. 
3. Crowdfunding op basis van een beloning in de vorm van rendement via hetzij 
equity hetzij cash, veelal gehanteerd door instellingen die actief zijn bij de funding van 
ondernemingen en/of particulieren. 
 
Het aantal deelnemers 
Crowdfunding is funding door de “crowd”. Het belangrijkst is dat de massa wordt 
aangesproken en gemobiliseerd om een specifiek doel te bereiken. Of in een onderliggend 
project 2 of 2000 investeerders participeren is minder van belang. In de regel zijn er echter 
wel meerdere investeerders betrokken. 
 
Internet of internetniet? 
Internet wordt vaak als communicatiekanaal gebruikt. Logisch gezien de samenhang met 
bijvoorbeeld social media. Het is echter absoluut niet zo dat het online investeren de enige 
mogelijkheid is voor crowdfunding. Crowdfunding kan ook buiten het internet om 
plaatsvinden. 
 
Terugbetaling 
De wijze van terugbetaling is irrelevant. Sommige platforms bieden helemaal geen beloning, 
andere in de vorm van aandelenkapitaal en weer andere in de vorm van cash. De 
laagdrempeligheid van het kunnen participeren speelt hier een belangrijke rol. 
Crowdfunding draait immers om de kracht van de massa. 
 
Project, onderneming of een particulier? 
Het gaat om het feit dat de kredietnemende partij op een specifieke wijze zijn kredietwens 
ingevuld krijgt. Niet bancair of via investeringsmaatschappijen maar meer door een beroep 
te doen op de massa. Of het een innovatieve starter, een basisschool in de 3e wereld of het 
een particulier betreft is niet van belang. 
 
Crowdfunding voor cohousing en eco-housing  
Men kan dus geld lenen bij een zeer grote groep mensen (vele kleintjes maken één groot). 
Gezien men niet het rendement prioritair stelt maar wel "het goede doel" waar het geld 
naartoe gaat, kan men met een rendement van een gewoon spaarboekje geld lenen. 
Vooral voor eco-housing is dat van belang want de pre-investering in autonomie is zeer 
groot om uiteindelijk veel goedkoper en duurzamer te kunnen leven en wonen. Die extra 
investering in ecologie is meestal niet doenbaar zonder "goedkoop geld".  

http://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/02/crowdfunding1.jpg
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8.. CONCLUSIE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN 

Hoe, met wie en waar wenst men te wonen?  
Bewonersgroep zullen de financiering moeten kiezen op basis van hun eigen ambities, 
hoe willen ze wonen, welke woonkwaliteit, enz...? 

o cohousing of eco-housing? 
o wat is de prioriteit: sociaal of ecologie of allebei? 
o welk concept: autonomie of niet? 

Mede-eigendom  
Dit is een goed systeem voor de klassiek appartementsbouw die gebouwd is door een 
promotor. 
Voor gemeenschappelijk wonen is het echter minder interessant: 

o men is verplicht individueel te bouwen,  
o eigendom is een star systeem en is tegenstrijdig met de woningmobiliteit, 
o er zijn registratierechten bij verkoop, 
o huurwoningen realiseren is een financieel probleem voor de andere eigenaars. 

 
Erfpacht 
Op grond van de gemeente of bouwmaatschappij = de meeste economische oplossing. 
Maar... de gemeenten hebben actueel groot tekort aan geld en zijn daardoor eerder geneigd 
hun grond te verkopen. 
 
Community land trust (CLT). 
Indien men een sociale oplossing wil is dit de beste benadering. 
Het loskoppelen van de grondprijs van de bouw die erop staat kan echter ook met een 
wooncoöperatie. 
 
Samenwerking met sociale bouwmaatschappij 
Sociale woningen zijn klein en om de prijs te drukken worden soms minder duurzame 
materialen gebruikt. 
Aandachtspunt: sociale segregatie. 
Men moet erop letten dat de sociale mix wordt gerespecteerd: niet alleen sociale gevallen, 
ook de middelklasse moet vertegenwoordigd zijn. 
 
Crowdfunding 
Dit is een goed systeem om aan goedkoop geld te geraken, maar voor woningbouw hebben 
we nog geen ervaring. 
Wil men een uitzonderlijk sociaal project of een bijzonder ecologisch project lanceren, dan 
kan men hiervoor de nodige aandacht krijgen en is crowdfunding een mogelijkheid. 
 
De wooncoöperatie 
Met een wooncoöperatie kan men alle richtingen uit: 
van exclusief tot sociaal, 
open of gesloten aandelensysteem. 
In elk geval is het een goedkoper systeem dan met een promotor!  
Met een coöperatie kan men betrekkelijk eenvoudig huurwoningen realiseren, wat met het 
systeem van mede-eigendom zeer moeilijk te realiseren is. 
Open of gesloten? 
o De instap bij een gesloten wooncoöperatie is nogal duur: bijvoorbeeld 50.000 euro, 

maar op langere termijn is het goedkoper en zelfs winstgevend. 
o Bij een klassieke open coöperatie zal men levenslang dividenden moeten uitbetalen. 
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6.. AANDACHTSPUNTEN VOOR GEMEENTEN     

1. NEEM GEMEENSCHAPPELIJK WONEN OP IN UW WOONVISIE 
 
Contactadressen van Cohousing initiatiefgroepen zijn bekend bij ‘Samenhuizen’ vzw. 
Het komt er vooral op aan om dit begrip meer bekend te maken bij het grote publliek omdat 
de gemeente er heel wat voordeel uit kan halen: meer geconcentreerde bouw en herstel 
van het sociale weefsel. 
 
2. COHOUSING ALS VERDICHTING OP HET PLATTELAND EN IN DE STAD 
 
‘Cohousing', waarbij gezinnen samen huizen in aparte woningen en enkele ruimtes delen, 
past perfect in de visie van verdichting.  
Verdichten in welke bouwzones? 
Men wist tijdens de planningsfase van het gewestplan en het vastleggen van de 
woongebieden nog niet dat dit fenomeen bestond. Cohousing is iets tussen de twee; het is 
geen sociale woningbouw en ook geen privé woningbouw. 
 
Nadien kwam de structuurplanning, een planning die zich steeds en permanent zou 
aanpassen aan de veranderende maatschappij.  
Dergelijke goed uitgewerkte structuurplannen aanpassen aan de veranderende behoeften is 
noodzakelijk, maar vergt heel wat tijd. 
 
Welke dichtheid? 
Zie nieuwsbrief nr 10. 
Buitengebied: minimum 20 woningen per ha = 46 inwoners per ha. 
Stad: minimum 40 woningen per ha = 92 inwoners per ha. 
 
3. WEEFSELHERSTEL 

Voorbeeld te Clabecq 

Onderaan zie je de huidige vierkantshoeve die tot cohousing is getransformeerd. Dit wordt 
uitgebreid in het woonuitbreidingsgebied in samenspraak met de sociale woonmaatschappij. 
Samen met deze uitbreiding wordt ook een speelbos voor de kinderen aangelegd op kosten 
van de overheid. 
 
1. Bestaande vierkantshoeve, 
omgebouwd tot cohousing voor 22 
gezinnen. 
2. Nieuwe uitbreiding cohousing 
3. Kinderspeelbos 
4. Sociale woningen 
5. Dorpscentrum 
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4. INBREIDING: EEN ZAAK VOOR DE GEMEENTEN 
 
Inbreiding is de beste ruimtelijke oplossing op lange termijn voor de “gezinsverdunning” en 
de veroudering. 
Het verwerven van ’binnengebieden” is nog weinig gebeurd door de gemeenten. 
Vooral de onteigeningen schrikken hen af. Eén grote eigenaar is zelden de vinden, meestal 
zijn het verschillende eigenaars die over een bouwgrond beschikken in een binnengebied en 
als er één niet wil verkopen blijft de grond onaangeroerd. Op deze wijze kan inbreiding zeer 
moeilijk tot stand komen. 
 
De verloren kans: inbreiding is niet toegepast            Vlaanderen werd  'de nevenstad' 
 

  
Uittreksel uit het boek 'Wonen of Wijken' (1979) van Jan Tanghe, Sieg Vlaminck en Hugo Vanderstadt 
 
In de binnengebieden van vele dorpen is er heel wat ruimte in het woongebied , maar...het 
is versnipperd in vele kleine eigendommen. 
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Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SPA) is momenteel bezig ‘alle 
obstakels en rigide regeltjes die cohousing in de weg staan in kaart te brengen.'  

Minister Muyters vindt cohousing een goede vorm van verdichting. ‘Maar er specifieke zones 
voor bepalen, zou de vrije keuze beknotten.' 

De minister heeft gelijk, maar... hoe moet het dan opgelost worden? 
Onze gemeenten hebben de sleutel in handen. 
 
5. STUDIE VAN DE MOGELIJKE COHOUSINGLOCATIES 

Een gemeentelijke inventarisatie van de beschikbare geschikte gronden is nodig om de 
cohousingbeweging van de grond te krijgen. Niet zo maar elke bouwgrond is geschikt voor 
cohousing, daarom is deze studie zo zinvol. 
Men dient op zoek te gaan naar een bouwgrond van minstens 5.000 m². 
Deze studie hoeft niet duur te zijn en ook niet tijdrovend. Het hoeft niet meer dan 5.000 à 
10.000 euro te kosten en kan binnen de 2 maanden afgerond zijn. 
 
Het studieprogramma voor een dergelijk minipakket. 
 
1.. In de woongebieden en woonuitbreidingsgebieden 
Criteria voor een geschikte cohousinglocatie:  
nabijheid van voorzieningen, openbaar vervoer, loopafstanden (de 400 m-regel), enz... 
uniforme eigendom van minstens 0,5 ha. 
De voorkeur gaat naar: 
o de eigendommen van de gemeente, het OCMW of van de bouwmaatschappijen,  
o de eigendommen van bouwpromotoren, 
o de verlaten industriegebieden in het woonweefsel, 
o leegstaande gebouwen. 
 
2.. In de landelijke woongebieden 
 
Inventarisatie van geschikte vierkantshoeven in het landelijk woongebied. 
De voorkeur gaat naar: 
o een ligging kort bij de voorzieningen, 
o historisch en landschappelijk waardevolle panden. 
 
3.. In bestaande gebouwen met potenties 
De voorkeur gaat naar: 
o de potentiële oude pakhuizen en niet gebruikte gebouwen in de binnengebieden, 
o kloosters. 
 
4.. Op oude industrieterreinen 
De potentiële oude fabrieksterreinen  
Opgelet: bodemdecreet: "brownfields" 
Voorkeur: 
o de verlaten industriegebieden kort bij de voorzieningen, 
o greenfields. 
 
5.. Syntheseplan met de meest interessante locaties  
Opmaak plan met de voor- en nadelen per locatie. 
Op deze wijze kan men snel en efficiënt de nieuwe cohousing-kandidaten op weg helpen in 
hun zoektocht. 
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6. HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)  
 
De snelste en meest efficiëntie procedure: 
RUP-OPMAAK OP BASIS VAN EEN SPECIFIEKE BEWONERSVRAAG 
 
Als er vraag is van een bewonersgroep voor een bepaald stuk grond en de bestaande 
bouwregels dienen aangepast te worden aan deze vraag, dan kan een RUP op maat 
opgemaakt worden. 
Hiervoor is een volledig uitgewerkt en goedgekeurd voorontwerp een goede basis.  
 
Voorontwerp + stedenbouwkundig attest als basis is de meest efficiënte werkwijze. 
Voordelen: 
o tijdswinst, 
o voorkomen van foute of hinderende voorschriften, 
o voorschriften op basis van de specifieke wensen van de nieuwe bewoners. 
 
Voorwaarden voor een 'RUP op maat' 
Aanvraag van een voorafgaand stedenbouwkundig attest is verplicht, met als bijlagen: 
o een uitgewerkte voorontwerp op schaal 1/100 met 3D presentatie of een maquette, 
o de statuten van de vereniging en de ledenlijst (minimum 5 leden), alle leden zijn 

toekomstige bewoners en participeren in het project, 
o alle leden ondertekenen het voorontwerp, 
o de bouwheer dient het concept toe te lichten op de GECORO, eventueel opgevolgd door 

een openbaar onderzoek of raadpleging van de buurt. 
 
De voorschriften en zonering van het RUP worden opgemaakt in functie- en door middel van 
het goedgekeurde attest en -voorontwerp. 
 
Dank zij deze procedure wint men veel tijd: 
 
o opmaak voorontwerp en goedkeuring door de GECORO de gemeente en de provincie: 

één jaar, incl. openbaar onderzoek, 
o opmaak en procedure RUP op basis van dit concept: één jaar, 
o parallel hiermee, terwijl men de RUP-opmaak en administratie doorloopt (=formaliteit), 

kan men de bouwaanvraag voorbereiden. 
  
Langere procedure (2 à 3 jaar) 
RUP-OPMAAK ZONDER SPECIFIEKE BEWONERSVRAAG 
 
Zowel de zonering als de voorschriften dienen zo algemeen mogelijk gehouden te worden. 
 
DE RUP - ZONERING 
Afbakening van de zone voor gemeenschapswonen bestrijkt het ganse gebied. 
 
 Opsplitsen en verkavelen 
o In de zone voor gemeenschappelijk wonen is het opsplitsen van een woning toegelaten 

mits voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. Ook het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden in een gebouw, die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting 
van een gezin of een alleenstaande, is toegelaten, mits voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning (artikel 4.2.1, 7° VCRO). 

o In de zone voor gemeenschappelijk wonen is het verkavelen voor woningbouw of 
verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt toegelaten mits 
voorafgaande verkavelingsvergunning (artikel 4.2.15 VCRO). 
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DE RUP - VOORSCHRIFTEN 
 
BESTEMMINGEN 
 
Hoofdbestemming: zone voor gemeenschappelijk wonen. 
De zone voor gemeenschappelijk wonen heeft wonen als hoofdbestemming. 
In de zone voor gemeenschappelijk wonen zijn alle woontypes toegelaten: van 
microwoningen tot ruime eensgezinswoningen, meersgezinswoningen, kangoeroewoningen, 
enz... 
 
Nevenbestemmingen  
In de zone voor gemeenschappelijk wonen, zijn ook beperkte en kleinschalige 
buurtondersteunende voorzieningen als nevenbestemmingen (zoals detailhandel, diensten, 
kantoren, gemeenschapsvoorzieningen, …) toegelaten voor zover de aard, de omvang en de 
schaal hiervan verenigbaar is met de woonfunctie en de omgeving. 
 
MOBILITEIT 
In principe worden alle auto's, ook van de bezoekers, op eigen terrein geparkeerd. 
De aard en hoeveelheid parkeerruimte en fietservoorzieningen worden door de bewoners 
zelf bepaald. Dit wordt duidelijk uitgetekend op het inplantingplan en toegelicht en 
gemotiveerd in de toelichtingnota bij het voorontwerp. 

GEMEENSCHAPPELIJKE GROENVOORZIENING 
Minimale groenvoorziening: 10 m² per inwoner. 
De groene ruimte worden duidelijk uitgetekend op het inplantingplan en hun functies 
toegelicht in de toelichtingnota. 
 
 
AANDACHTSPUNT: VERMIJDEN VAN NEP-COHOUSING 
 
DE PROCEDURE: gezamenlijke vergunningsaanvraag 
In de zone voor gemeenschappelijk wonen dienen verkavelings- of stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen gezamenlijk ingediend te worden. 
 
Onder ‘een project van gemeenschappelijk wonen’ worden huisvestingen voor 
gezinnen en/of alleenstaanden begrepen (algemene voorwaarden): 
- waarbij de bewoners op een bepaald niveau van gemeenschappelijkheid/betrokkenheid 
met elkaar samenwonen;  
- waarvan de planning, het ontwerp en het management/dagelijks beheer, (zowel bij de 
opstart- ontwerpfase, als gedurende de fase van bewoning) door middel van actieve 
participatie van de (toekomstige) bewoners worden gecreëerd en waargenomen;  
- waarbinnen elke bewoner/gezin beschikt over een individuele privéwooneenheid;  
- die voorzien in:  
o één gemeenschappelijke binnenruimte, minimum 10 m² per unit, 
o één gemeenschappelijke buitenruimte,   
o eventueel kunnen verdere gemeenschappelijke voorzieningen vereist worden afhankelijk 

van het project (vb: gemeenschappelijke fietsenberging met zoveel fietsenstallingen als 
slaapkamers, gemeenschappelijke berg- en/of wasplaats, technische ruimte …). 

 
De aanvraag van een stedenbouwkundig attest is verplicht, met als bijlagen: 
o een uitgewerkte voorontwerp op schaal 1/100 met 3D presentatie of een maquette, 
o de statuten van de vereniging en de ledenlijst (minimum 5 leden), alle leden zijn 

toekomstige bewoners en participeren in het project, 
o alle leden ondertekenen het voorontwerp, 
o de bouwheer dient het concept toe te lichten op de GECORO, eventueel opgevolgd door 

een openbaar onderzoek of raadpleging van de buurt. 
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7.. KNELPUNTEN  OP  RUIMTELIJK VlAK 
 
1. Kangoeroewoningen  
De voorschriften om erkenning te krijgen voor kangoeroewoningen zijn gebaseerd op het 
principe dat de aanleunende woning moet zorgen voor de zorgbehoevende. Er moet daarom 
een rechtreeks ruimtelijk contact zijn tussen beide woningen. 
In een cohousing concept voorzien we kangoeroewoningen die afzonderlijk van mekaar 
staan: de zorgbehoevende onderaan en de woning met kinderen bovenaan. Een 
rechtstreekse verbinding is er niet omdat we ervan uitgaan dat de cohousing gemeenschap 
een oogje het zeil houdt. De bejaarde of de zorgbehoevende heeft immers een dagelijks 
contact met de medebewoners via het commonhouse. 
Voor kangoeroewoningen in een cohousing omgeving zou men dus best een apart statuut 
moeten opstellen. 
 
2. Vierkantshoeves 
Vierkantshoeves in de landelijke woongebieden kunnen nu niet voor cohousing gebruikt 
worden: 
o men mag niet wonen in tweede orde, 
o men mag geen meergezinswoningen bouwen in de landelijke woongebieden. 
Men kan onder strenge voorwaarden uitzonderingen maken voor bepaalde vierkantshoeves 
via een ministerieel rondschrijven. 
 
3. Geen bouwzones voor gemeenschappelijk wonen 
In geen enkel zoneringsplan is er een zone voorzien voor gemeenschappelijk wonen. 
Hierdoor is het extra moeilijk om een geschikte grond te vinden voor cohousing of eco-
housing.  
De gemeenten zouden dus best een kleine studie laten maken in functie van de meest 
interessante locaties op hun gemeentegrond. 
 
4. Brownfields 
Heel wat oude industrieterreinen in de woongebieden zijn een potentiële mogelijkheid voor 
cohousing. Deze terreinen zijn gewoonlijk vervuild en de saneringskosten zijn veel te duur 
voor een cohousing gemeenschap. Daarom kan de overheid prioriteit geven aan die 
bronwnfields die in de kernen gelegen zijn en een ideale ligging zijn voor 
gemeenschapswonen. 
 
5. RUP - tijdsverlies 
De aanpassing van de zoneringsplans in functie van zones voor gemeenschappelijk wonen 
duurt nu erg lang. Dit werkt ontmoedigend voor bewonersgroepen met concrete voorstellen. 
Een verkorte procedure is mogelijk indien men zou beschikken over een concreet voorstel 
van een bewonersgroep met een goed uitgewerkt voorontwerp, gecombineerd met een 
goedgekeurd stedenbouwkundig attest.  
Deze werkwijze zou aan de gemeenten moeten duidelijk gemaakt worden en eventueel 
gestimuleerd door de overheid. 
 
6. Woonuitbreidingsgebieden aansnijden 
Gemeenschapswonen is een vorm van super sociale woningbouw. 
Het is dan ook normaal dat men die gebieden die voorbestemd zijn voor sociale 
woningbouw, ook voor cohousing in aanmerking komen.  
Als de plaatselijke woonbehoefte het noodzakelijk maakt om een dergelijk woongebied aan 
te snijden, zou men een bepaald percentage kunnen voorbehouden aan cohousing. 
Uiteraard dient men "nep-cohousing" te voorkomen, maar daar zijn stikte regels voor 
mogelijk. 
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ACTUA 
1.. DE ORANJE KUBUS TE LYON 
HET FUNCTIONELE ORNAMENT  
 
De oranje kubus te Lyon is een gebouw voor 
kantoren en detailhandel, nieuw gebouwd op de 
oevers van de Saône en ingevoegd in de 
postindustriële context van de dokken en 
industriële gebouwen van de oude haven, midden 
de oude loodsen.  
'Le Cube Orange' werd ontworpen door het Franse 
architectuurbureau Jakob + MacFarlane en maakt 
deel uit van een belangrijk vernieuwingsproject 
voor deze zone. 
 
De nieuwe gevels bestaan uit oranje fijnmazige 
aluminium panelen met willekeurig geperforeerde 
gaten. Een huid waarvan de chromatische 
afwerking vergelijkbaar is met rode loodverf, de 
traditionele roestwering gebruikt in havengebieden.  
 
Op de bovenste verdieping werd een terras 
gecreëerd op het platte dak met een groot,  
spectaculair uitzicht op de stad. 
 
Deze lichte wand functioneert als een zonnewering 
en is tegelijkertijd ook een ornament.  
 
Na een jarenlange taboe komt het ornament 
stilaan terug als een noodzakelijke aanvulling van 
de moderne eigentijdse architectuur. 
 
Het minimalisme was een van de hoofdoorzaken  
van de verschraling van het leefmilieu in onze 
steden en daar komt nu stilaan een einde aan. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook nieuwsbrief nr 8. 
 
Uittreksel: 

"Men zou zich terecht de vraag kunnen stellen of het 
verantwoord is om dergelijke monotone gevels 
massaal op de  stad los te laten...Zelfs klimop tegen 
dergelijke gevels zou  geen oplossing geven aan de 
verschraling." 
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2.. DE HANDELSBEURS  IN ANTWERPEN 
 
De handelsbeurs staat  in de 
Twaalfmaandenstraat, een zijstraatje van 
de Meir, is een reconstructie uit 1872 van 
het oorspronkelijke gebouw uit 1531.  
Die werd ontworpen door Domien de 
Waghemakere en verving de te kleine 
Oude Beurs aan de Hofstraat. Het gebouw 
brandde een eerste keer af in 1583, maar 
werd direct volgens dezelfde plannen 
herbouwd.  
 
Na een tweede grote brand in 1858 werd 
de Handelsbeurs opnieuw opgetrokken in 
een Brabantse laatgotische stijl, 
inclusief de in 1852 toegevoegde centrale 
glazen koepel. De centrale hal meet 51 bij 
50 meter en de bovengalerij telt 38 zuilen.  
 
De beurs van Londen uit 1565 is 
ontworpen naar het model van het 
rechthoekige Antwerpse beursplein, met 
aan vier zijden overdekte galerijen. De 
Londense beurs werd in het begin ook 'the 
bourse' genoemd.  

De effectenbeurs van Antwerpen werd eind 
1997 afgeschaft en overgenomen door de 
Brusselse effectenbeurs. Hiermee verloor 
het gebouw zijn functie.  

De Handelsbeurs is geklasseerd als 
monument, maar is nu in verval. 
  
In augustus 2012 werd bekend dat de 
Antwerpse Handelsbeurs samen met de 
aanpalende Schippersbeurs de komende 
jaren wordt omgebouwd tot een 
evenementenruimte. De plannen om het 
complex een nieuwe bestemming te geven 
stonden ruim 10 jaar op stapel, maar 
raakten om financiële redenen niet eerder 
rond. De totale kosten worden geschat op 
28 miljoen euro.  
 
Maar...al in januari 2013 werd duidelijk 
dat de projectontwikkelaar zijn juridische 
en financiële verplichtingen niet kon 
nakomen. De twee partners, Breevast en 
Mopro Invest, slaagden er niet in de 
financiering rond te krijgen.  
 
Ondertussen gaat het verval verder. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brusselse_effectenbeurs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectontwikkeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breevast
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3..ELECTRICITEIT UIT PLANTEN 
 

PLANT-E TECHNOLOGIE 
http://www.plant-e.com/ 

Plant-e brengt wereldwijd het eerste product op 
de markt dat elektriciteit maakt uit de groei van 
planten. Het spin-off bedrijf van Wageningen 
Universiteit bestaat nu drie jaar en heeft de 
afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het 
ontwikkelen van een product op basis van 
innovatieve technologie die het mogelijk maakt 
om elektriciteit te oogsten terwijl de plant 
doorgroeit.  

Voor de ontwikkeling van een prototype dat 
Plant-e technologie geschikt zal maken voor 
toepassing op grote schaal heeft Plant-e 
subsidie ontvangen van de Provincie Fryslân, 
Waterschap Rijn&Ijssel en Provincie Gelderland. 
De drie vooruitstrevende partijen investeren 
samen €150.000. 
 
GADGET -  
zie video 
 
Het eerste product van Plant-e is de e-wereldbol. Een decoratieve potplant kan genoeg 
elektriciteit produceren om een wereldbol te doen draaien. Deze e-wereldbol is het 
eerste product ter wereld dat volledig draait op elektriciteit die wordt opgewekt 
door levende planten . 
Met de inkomsten van deze gadget hoopt men de kosten te kunnen dragen om de 
ontwikkeling van dit product verder te kunnen financieren. Deze gadget is de eerste stap op 
weg naar zichtbare en tastbare groene, schone, duurzame elektriciteit voor iedereen.  
  
- De Plant- e Wereld is (momenteel ) alleen te 
bestellen in Nederland. 
 - De plant die wordt geleverd is een Bromelia 
banaan plant . 
 - Kostprijs:  € 71.39.   
 
Contact 
Plant-e B.V. 
Bezoekadres 
Verbindingsweg 4 
6703 HC Wageningen 
Nederland 
  
Postadres 
Tarthorst 823 
6708 JC Wageningen 
Nederland 
  
e-mail: 
Office@plant-e.com 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=T-Kq6vzLU5pLWM&tbnid=D4ZvLeHfDbCNxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plant-e.com/technology.html&ei=uBhXUuebKoKl0QXg3IHIDA&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNHfh2XtnEAXfzOjd36zwMwM4w0kpg&ust=1381526069985696
http://www.plant-e.com/
http://www.youtube.com/watch?v=NGTI0ou6PZw
mailto:Office@plant-e.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Shj7BY0ZBP54M&tbnid=9VOzbO_CtWsdlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plant-e.com/webshop/&ei=XxlXUqDKFuij0QXttYEw&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNHfh2XtnEAXfzOjd36zwMwM4w0kpg&ust=1381526069985696
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4.. NIEUWE ZONNEPANELEN MET OPSLAG 
Micro-batterij voor 'mega'-opslag dankzij grafeen 
 

WE ZITTEN AL LANG TE WACHTEN OP ZONNEPANELEN DIE OOK HUN ENERGIE 
KUNNEN OPSLAGEN. NU IS HET ZO VER. 

Traditionele batterijen en accu's werken op basis van een chemisch proces. Bij het 
opladen vergt dit proces veel tijd, al gauw vele uren. Tevens gaat de capaciteit geleidelijk 
aan achteruit. Na een paar duizend keer herladen is de batterij versleten.  

De nieuwe batterijen van silicium en grafeen worden in enkele seconden of minuten 
herladen en dat kan een paar miljoen keer. Het silicium dat je nodig hebt, is vaak 'gratis' 
voorhanden: de achterkant van een zonnecel of chip bijvoorbeeld. 

Deze batterij is heel klein en heeft toch een grote capaciteit. Grafeen lijkt het deze 
eigenschappen mogelijk te maken.  

 
Onderzoeksleider Cary Pint met zijn team van de Vanderbilt University in de Verenigde 
Staten kwamen de nieuwe batterij-ontwikkelingen op het spoor toen ze onderzoek deden 
inzake silicium-batterijen. Silicium is een grondstof die gebruikt wordt voor onder meer 
computerchips en zonnecellen.  

Met silicium worden condensatoren 
gemaakt. Dat zijn onderdelen die een beetje 
spanning kunnen vasthouden: het betreft 
echter kleine hoeveelheden. 
Er wordt al een tijdje gewerkt aan 
supercondensatoren die veel energie kunnen 
opslaan. Die slaan hun elektrische lading op 
in de oppervlakte van poreus materiaal. 
Maar de huidige supercondensatoren zijn 
echter groot en zwaar en halen ook niet de 
energiedichtheid van lithium-ion batterijen. 
 
Poreus silicium met grafeen 
Poreus silicium wordt te snel aangetast door de andere stoffen die voor het opslagproces 
nodig zijn. Daarop besloot men deze poreuze silicium een beschermlaagje te geven van 
grafeen. Hierdoor bleef het silicium niet alleen intact, het kon plotseling nog veel meer 
lading vasthouden! 
 
Zonnepaneel met batterij 
Dank zij deze uitvinding komen tal van toepassingen in zicht.  
Bijvoorbeeld kan men zonnecellen voorzien van een eigen silicium minibatterij, dan kunnen 
zonnepanelen overdag de overtollige stroom opslaan om die later op de dag af te geven. 
 

Autonomie 

Deze dagelijkse opslag kan enerzijds de piekstromen op het net afvlakken, anderzijds heeft 
men de mogelijkheid om zijn eigen autonomie te verhogen. 

Het grootste probleem blijft echter de overtollige zonnestroom tijdens de zomer en het 
gebrek aan zonnestoom tijdens de winter. Misschien kan deze techniek dit opslagprobleem 
ook oplossen en heeft men een alternatief voor de waterstofopslag. 
Gezien het rendement van de zonnepanelen in de toekomst nog drastisch zal toenemen is 
de opslag hoe langer hoe meer de grootse uitdaging van de groene energie. 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
http://news.vanderbilt.edu/2013/10/device-electricity-silicon-chips/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafeen
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te raadplegen: 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 nieuwsbrieven van 2013 

Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren? 
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.  
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 principe van de "Trias alimentum“, in volgorde van belangrijkheid:  
      ten eerste: voedingsproductie met behoud van de biodiversiteit, 
      ten tweede: voedsel zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd, 
      ten derde: biologische productie met beperkt ruimtegebruik. 
16. Het principe van de "Trias materia“, in volgorde van belangrijkheid:  
      ten eerste: grondstoffen zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd, 
      ten tweede: zo veel mogelijk op nagroeibare plantaardige basis, onuitputtelijk,  
      ten derde: ecologische bouwmethoden met behoud van biomassa en biodiversiteit. 
17. 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.   

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be
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