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B ij centraal wonen heeft iedereen zijn eigen ruimte 
terwijl de bewoners een veelal grote tuin, een par-
king en een gemeenschapshuis met faciliteiten de-

len. Het project kan verschillende juridische en sociale vor-
men aannemen. Vaak zijn alle bewoners mede-eigenaars: 
ze bezitten de eigen woning plus een deel van de gemeen-
schappelijke ruimtes. Een vzw, een coöperatieve of een raad 
neemt de beslissingen. Centraal wonen is een participatief 
proces: de (toekomstige) bewoners werken mee vanaf de 
start van het project. Elkeen draagt verantwoordelijkheid 
in de ontwikkeling van het project. De sterkst georgani-
seerde projecten hebben thematische werkgroepen voor 
bv. financiële of ecologische aspecten. Alle leeftijdsgroepen 
zijn vertegenwoordigd. Vaak zijn het jonge gezinnen die op 
zoek zijn naar een ruimte waar hun kinderen veilig kunnen 
spelen. Ook senioren die nog in goede gezondheid verke-
ren, maar die bang zijn voor de eenzaamheid of voor de 
onveiligheid in grote steden, zoeken hier een veilige, socia-
le woonst. In vele gevallen wegen de economische redenen 
door: dat is bijvoorbeeld vaak het geval voor alleenstaande 
ouders. De pioniers zetten de toon: zij trachten het buurt-

gevoel van de traditionele dorpskern te doen herleven. Het 
is een beloftevolle oplossing voor sociale vervreemding.

ThUis  in  een  maTrassenfabriek

In Brussel is het project Brutopia in volle ontwikkeling. 
Bezieler is Mark Van den Dries. Hij woont reeds met 60 
gezinnen in een oude matrassenfabriek in Laken en kreeg zo 
de microbe te pakken. Hij nam een sabbatjaar om tijd vrij 
te maken voor het Brutopia-project. Mark Van den Dries: 
“Er is veel vraag naar centraal wonen. Maar vaak onderschat 
men hoe lastig het is om een project op te starten. Een site 
vinden is al een heksentoer op zich. Aanvankelijk wilden wij 
een pand renoveren, maar dat is moeilijk als je ook ecologi-
sche en energiezuinige aspecten wil integreren. Uiteindelijk 
vonden we in Vorst drie huizen met een grote loods erbij. 
Dan is het kwestie van organisatie om de administratieve en 
financiële rompslomp zo efficiënt en zuinig mogelijk af te 
wikkelen.”
Aan kandidaten geen gebrek: tegen 2012 komen 30 gezin-
nen in Brutopia wonen. Mark Van den Dries: “De grootste 
drijfveer is dat we allemaal graag in het Brusselse blijven 
wonen. Kopen wordt onbetaalbaar. Nu zullen we samen 
kunnen genieten van een grote tuin, een dakterras en een 
gemeenschappelijke wasruimte. Omdat we zoveel mogelijk 
zelf regelen, maken we twee keer winst: we hoeven geen 
20 tot 30% aan een bouwpromotor te betalen en we heb-
ben elk een schaalvergroting.” Om kosten terug te winnen 

Luk Jonckheere, drijvende kracht  
achter het woonproject La Grande Cense.R
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PARTICIPEREnDE wOOnVORMEn zITTEn In DE lIFT

samen een eigen dorp bouwen
Samenhuizen, cohousing, centraal wonen of gemeenschappe-

lijk wonen: hoe je deze vorm van samenwonen ook noemt, de 

formule wint aan populariteit. Mensen kiezen ervoor om eco-

nomische redenen, maar vaak ook als antwoord op het indivi-

dualisme en de vereenzaming binnen onze samenleving.
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staan de gelijkvloerse ruimten te koop. Deze commerciële 
ruimtes willen de mensen van Brutopia graag verkopen aan 
projecten die de buurt ten goede komen, bijvoorbeeld een 
dokterspraktijk of een kinderkribbe. Niet dat er veel nood 
aan kinderopvang zal zijn, zoiets regelt zichzelf bij centraal 
wonen. Mark Van den Dries: “Iedereen kent iedereen. Dat 
is het fijnste aan gemeenschappelijk wonen. Er ontstaat een 
dorpsmentaliteit waarin voor elkaar gezorgd wordt.”

raVOTTen  in  De  naTUUr

Omgekeerd kan ook: gezinnen die buiten de stad gaan wo-
nen, omdat hun kinderen dan vrij en veilig in de natuur 
kunnen spelen. Paul de Cannière, een sociaal assistent 
met een IT-job en twee kinderen, is één van de stichters 
van het Cohousing Platform. Dit platform bundelt kracht 
en kennis voor twee cohousing projecten, één in de 
Gentse wijk Ekkergem en één in Vinderhoute, een deelge-
meente van Lovendegem. De Cannière is direct betrokken 
bij het project in Vinderhoute. “We hebben lang gezocht”, 
vertelt hij. “Uiteindelijk vonden we een leuke verkave-
ling in Vinderhoute, bij een landbouwer die meteen voor 
ons idee gewonnen was. Er komen twaalf huizen. Ze zijn 
compact, maar buiten hebben we een zee van ruimte. Wij 
maken er een autoluwe zone van. De kinderen zullen naar 
hartenlust kunnen ravotten en altijd vriendjes ontmoe-
ten.” Behalve een gezamenlijke tuin en parking komt er 
een groot gemeenschapshuis, het hart van het project.
Cohousing of centraal wonen biedt een antwoord op 
individualisme en vervreemding. In het gemeenschapshuis 
komen een grote keuken met een eetruimte, een speelzol-
der en zelfs logeerkamers. Dat maakt de individuele hui-
zen weer wat goedkoper. In principe is iedereen welkom 
bij cohousing Vinderhoute. Geïnteresseerden worden wel 
verondersteld enkele keren naar de vergaderingen te ko-
men. Om hun engagement te bewijzen en te tonen dat zij 
begrijpen waar het om draait. Pas dan zullen zij kunnen 
toetreden. Cohousing is niet per se goedkoper dan zelf 
een huis bouwen. Paul de Cannière: “Nieuwbouw kost so-
wieso veel geld, zeker als je het ecologisch wil aanpakken. 

De luxe van cohousing zit hem vooral in de ruimte. Je 
woont compact, maar je geniet van de faciliteiten van een 
villa. Besparen kan door het delen van materiaal. In het 
atelier volstaat één klopboor, één kettingzaag enzovoort. 
We kunnen carpoolen, samen groentenpakketten bestel-
len, kinderkleding uitwisselen, babysitten voor elkaar, 
noem maar op.”

heT  GeVOel  Van VerbOnDenheiD

Luk Jonckheere, 58 jaar en psychiater, is de drijvende kracht 
achter de website samenhuizen.be. Al 20 jaar is hij geboeid 
door het fenomeen. Zijn eigen project, La Grande Cense in 
Clabeq, krijgt steeds meer vorm. Jonckheere groeide op in 
een appartement in de stad en heeft altijd gedroomd van 
een soort stam, een groep die verbondenheid biedt. In 2004 
kocht hij samen met anderen een vierkantshoeve op een 
terrein van 1,12 ha. La Grande Cense is een vereniging van 
mede-eigenaars met plaats voor 22 gezinnen. Er is een grote 
binnenkoer, een grote tuin, een parking, een moestuin, 
een speeltuin en een boomgaard. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een gemeenschappelijke grote eetzaal met semiprofes-
sionele keuken, salon, gastenkamers en bergruimte. Samen 
met anderen richtte Jonckheere de vzw Samenhuizen op. 
De groep inventariseert alle vormen van centraal wonen in 
België. Zij hebben weet van 110 projecten in het hele land 
die al effectief zijn bewoond: 45 in Vlaanderen, 15 in Brussel 
en 50 in Wallonië. In Wallonië maakt de regelgeving meer 
mogelijk. Volgens de vzw zijn er 30 tot 40 nieuwe projecten 
in ontwikkeling.
“Samenhuizen maakt opgang”, weet Luk Jonckheere. “Dat 
merken we ook aan de opkomst op infodagen. Toch blijft 
de opstart moeilijk, je moet echt doorzetten. De overheid 
zou het moeten stimuleren. Zelf zijn we in samenwerking 
met de Koning Boudewijnstichting begonnen met een 
onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. 
Cohousing bestaat nog niet voor de wet, er is niets om op 
terug te vallen bij problemen.” Een ander probleem is de 
voorfinanciering. Voor La Grande Cense kwam Netwerk 
Vlaanderen over de brug met een renteloze lening om de 
periode tussen de aankoop en het toetreden van de eige-
naars te overbruggen. Jonckheere verwacht dat ook Trio-
dos Bank in dit domein de rol van financier gaat spelen.

elke  DaG hebben we  aanVraGen

Centraal wonen heeft opvallend veel succes in het Waalse 
landsgedeelte. Volgens de definitie die de vzw Habitat et 
Participation hanteert, zijn er tussen 120 à 150 centrale 
huizen of ‘habitats groupés’. “Het aantal blijft snel stijgen”, 
vertelt woordvoerder Benoit Debuigne. “Habitat et Partici-
pation ontvangt subsidies van de Waalse Gemeenschap om 
samenhuizen te stimuleren. De jongste jaren stijgt de vraag 
enorm. Elke dag zijn er aanvragen. De beschikbare plaat-
sen zijn bezet. Daarom stimuleren wij nieuwe projecten.” 
Ecologische motieven winnen aan belang bij de keuze voor 
cohousing, maar het sociale blijft reden nummer één, econo-

François Stekke, architect van Brutopia en  
Mark Van den Dries, initiatiefnemer van het project.
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mische redenen komen pas op de derde plaats. De meeste 
'woongroepen' liggen in Waals-Brabant en rond steden als 
Luik en Namen. Cultureel gezien zijn daar meer mogelijk-
heden, het zijn meer ontwikkelde zones. Ook de bereik-
baarheid van Brussel is een factor. Een ander element dat 
meespeelt in het toenemend succes van cohousing is de 
prijsstijging van huizen en gronden in de steden waar de 
meeste mensen werken.

f iTTe  seniOren

Abbeyfield Belgium richt zich dan weer tot alleenstaande 
senioren die in goede gezondheid verkeren en niet overwe-
gen naar een verzorgingstehuis te gaan. Charlotte Bever-
nage is vice-voorzitster van Abbeyfield Belgium. Zij vertelt: 
“Als thuisverpleegkundige werd ik geconfronteerd met de 
eenzaamheid van perfect gezonde bejaarden. Hun pijn trof 
mij en toen ben ik als vrijwilliger begonnen bij vzw Abbey-
field. Deze mensen zijn valide en autonoom. Zij kunnen 
hun leven best nog zelf bepalen. Het is toch al te gek om 
die mensen in instellingen te laten verkommeren.” Inmid-
dels zijn er vier Abbeyfieldhuizen in België: 2 in Wallonië 
en 2 in het Brusselse. In totaal wonen er zo’n 30 mensen, 
tussen 57 en 82 jaar oud. Twee projecten, in Chaumont-
Gistoux en Eupen, staan op stapel. Charlotte Bevernage 
droomt van meer huizen, vooral in de rand rond Brussel: 

“Het is fijn om zien hoe bewoners op latere leeftijd het 
avontuur aangaan om samen een beter leven te leiden. Ze 
stellen zelf hun reglement op en zijn verantwoordelijk voor 
de levenskwaliteit van de groep. Elk huis heeft een vzw en 
bewoners betalen een bijdrage aan de vzw. Deze vorm van 
samenwonen is goedkoper dan een bejaardentehuis en de 
bewoners hebben gezelschap. Eigenlijk beginnen ze een 
tweede leven in de gemeenschapshuizen.”

www.cohousingplatform.be

www.samenhuizen.be

www.habitat-participation.be

www.abbeyfield.be
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Het Abbeyfield-huis 'Le Martin Pêcheur' in Watermaal-Bosvoorde.

In afwachting van het verlossende ant-
woord verzamelde het gezin Beck heel 
wat informatie om in overeenstem-
ming met hun budget en ecologische 
criteria hun keuzes te kunnen maken. 
Zo zou de plaatsing van halogeenvrije 
en afgeschermde kabels niet meer dan 
5 % meer mogen kosten dan een klas-
sieke elektrische installatie. Hetzelfde 
geldt voor de parketvloer. Zelfs met het 
gebruik van milieuvriendelijke olie zou 
het budget voor de eiken parketvloer 
in de woonkamer nog steeds binnen de 
perken moeten blijven. Maar de keuze 
voor bamboe als goedkopere oplossing 
in de andere kamers valt even duur uit 
als eik als je voor milieuvriendelijke 
olie kiest. Dergelijke olie wordt immers 
nog niet in de fabriek aangebracht. Iets 

om over na te denken! Wat de keuken 
betreft, hier is het nog wachten op een 
milieuvriendelijk alternatief tegen een 
redelijke prijs. Maar één ding is zeker: 
de werken starten gauw. De keuze is 
gevallen op de Duitse bouwer Bau-
fritz (www.baufritz.co.uk) die groene 
lage-energiehuizen bouwt op basis 
van  prefabelementen. Deze elementen 
worden heel binnenkort in productie 
gebracht en begin mei geassembleerd. 
Althans, dat hopen de Becks. De ruw-
bouw op de werf zou niet meer dan 
twee weken in beslag mogen nemen. 
We geven ook nog even mee dat Bau-
fritz zopas uitgeroepen is tot duur-
zaamste onderneming in Duitsland 
voor 2009, net omwille van de lage 
milieu-impact van haar constructies.

welke  leninG k iezen

Met zijn bouwvergunning op zak deed 
Hans-Ulrich ook navraag naar hypothe-
caire kredietformules om zijn project te 
financieren. Gewapend met een gede-
tailleerd dossier trok hij naar Triodos 
Bank. Het eerste gesprek verliep alvast 
positief. De bank biedt een passief hy-
pothecair krediet voor klanten met een 
passief, lage-energie- of bio-ecologisch 
project. En volgens de bouwheer zijn de 
rentes voor dit soort hypothecaire kre-
dieten heel voordelig. Best wel interes-
sant dus! Nu nog een formule kiezen: 
een vaste rentevoet op 10 jaar en daarna 
2 x 5 jaar variabel, of een flexibele 
formule op 20 jaar, met driejaarlijkse 
herziening van de rentevoet. Dat gaat 
hij binnenkort met de bank bespreken…

MIJn ECOlOGIsCHE wOnInG - DEEl III

En bouwen maar!
Tijdens de eindejaarsfeesten komt er eindelijk goed nieuws: de bouwaanvraag is 

goedgekeurd. De ruwbouw kan beginnen.
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