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Diversiteit in leeftijd 
en beroep 
 
• 22 units,  

waarvan 2 huurappartementen 

• 35 volwassenen 
• Oudste: 77 jaar 
• Jongste: 30 jaar 

• 24 (+1) kinderen: 
• 9 tieners 
• 4 lagere schoolkids 
• 7 kleuters 
• 3 peuters 
• 1 baby + 1 op komst 

 

• Achtergrond: leerkrachten, IT’ers, 
ingenieurs, verpleegkundige, dokter, 
ambtenaren, techniekers, kok, 
apothekersassistente,  consultant, 
gepensioneerden …  

 

 





Waar wonen wij? 

Clementwijk² 
in Sint-Niklaas 
 



Clementwijk² in Sint-Niklaas 
• Duurzame ambitie 

• Groen 

• Autoluw 

• Speelstraten en -pleinen 

• Ontmoetingsplaatsen 

• Dichtbij stad en station 

 

 

 



Paviljoen 

4 huizen 

18 duplexen & 
appartementen 

Gastenkamers 
en badhuis 

Gemeenschappelijke 
tuin (ca. 1700m²) 

Fietsenstalling 

Totale oppervlakte 
perceel: ca. 0,5ha 

Parking 

Wasplaats en 
technische 
ruimte Het gemeenschappelijke  

is een meerwaarde 





Enkele sfeerbeelden 
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Cohousing – Waarom doen wij het? 

“Om van elkaar te leren in 
het op zoek gaan naar een 

compromis en openstaan voor 
suggesties” 

“Voor het sociale, om verbinding te 
hebben met mensen die in je naaste 

omgeving wonen... Meer dan een hallo 
bij het binnenrijden van de garage” 

“Voor de kindjes, voor wie 
samen spelen, samen delen, 

samen rommel maken en 
samen opruimen gewoon zo 

naturel komt” 

“Voor het ecologisch omgaan met 
(bouw)grond: in plaats van een grond 
klassiek te verkavelen, pak je het slim 
aan... door te delen ben je met meer 

mensen en toch heeft iedereen meer” 

“Omdat iedereen zijn sterke en 
zwakke kanten heeft, en je voor iets 

waar je zelf niet goed in bent, 
misschien wel iemand anders hebt die 

daar net wel sterk in is” 

“Omdat je met meer 
mensen simpelweg meer 
aan kan, al dan niet door 

het gebruik van ieders 
netwerk ” 



Onze visie: 3 dimensies 

• De sociale dimensie:  
eenvoudig interactie vinden als je wil 

• De ecologische dimensie:  
bewust en spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte, 
grondstoffen en energie 

• De financiële dimensie:  
een financieel draagbaar project voor alle leden, voor altijd 

 
 Doorheen alle fasen van ons project 



Sociaal 
• Gezamenlijke activiteiten en 

uitstappen, samen eten, 
groepswerk … 

• Samen zorg dragen voor de 
gemeenschappelijke delen 

• Sociaal vangnet, 
kinderopvang, logistiek, 
delen en uitlenen … 

• Respect voor elkaars privacy 
en eigenheid 

• Kennis en ervaring delen 



Ecologisch 
• Compacte woningen  

(81,5m² – 170m²) 
• Meer units op bouwgrond 
• Meer open ruimte 

• Passief of laagenergie 
• Dikke isolatie 
• Driedubbel glas 
• Luchtdicht 
• Ventilatiesysteem D 
• Zonnewering m.b.v. 

automatische screens 

 



Ecologisch 
• Materialen: kalkzandsteen, houtskelet, minerale wol, resol, lariks … 

 



Ecologisch 
• Hernieuwbare energie 

• Tweedehands zonnepanelen (leasing via Futech - CircuSol project):  
productie van ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik 

• Overig verbruik: keuze voor leverancier van hernieuwbare energie 

• Gas enkel in het paviljoen 

 

 



Ecologisch 
• Warmtepompen voor vloerverwarming en SWW,  

met gemeenschappelijk geothermisch warmtenet 

 



Ecologisch 
• Gemeenschappelijke regenwaterrecuperatie 

 



Ecologisch 
• Mobiliteit: 

• (Elektrisch) 
autodelen 

• Fiets, bakfiets, 
fietskar … 

• Openbaar vervoer 

• Tuinaanleg 

• Gemeenschappelijk 
(werk)materiaal … 

• Voeding en andere 
gewoonten … 

 

 



Financieel 
• Groepsaankopen: ruwbouw, 

keukentoestellen, vloeren … 

• Zelfwerk: elektriciteit, vloerisolatie, 
vloerverwarming, gevel paviljoen en 
woningen, fietsenstalling … 

• Materiaal ed. delen 

• Projectsubsidie experimentele 
woonprojecten Oost-Vlaanderen: 
financiering van deel van  
• Gemeenschappelijk verwarmingssysteem 
• Gemeenschappelijke zonnepanelen 

 

 



Agenda 

• Wat is cohousing? 

• Wie is Cohousing Waasland? 

• Onze visie 

• Ons project in 4 fasen 

 



Ons project in 4 fasen 

• 3 jaar: van 13/10/2011 (eerste infosessie) tot eind 2014 Opstart 

• 2 jaar: van eind 2014 tot eind 2016 Engagement 

• 1,5 jaar : van begin 2017 tot half 2018 Bouw 

• Van begin 2018 tot … Woon 



3 jaar: van 13/10/2011 (eerste infosessie) 
tot eind 2014 

• Dromen en plannen: werkgroepen, cosessie en cohesie 
• Buren zoeken 
• Grond zoeken 
• Visie ontwikkelen 
• VZW oprichten 

 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



Bronnen / hulp 
• “Cohousing bijbel”  

(‘Cohousing, a contemporary 
approach to housing ourselves’, 
1988) 

• Op bezoek bij andere projecten  
(Meerhem, Vinderhoute, La 
Grande Sense, Brutopia…) 

• Samenhuizen vzw 

• Stad Sint-Niklaas 

 



3 jaar: van 13/10/2011 (eerste infosessie) 
tot eind 2014 

• Notaris zoeken: Debyser (Ardooie) 
 
 
 

• Architectuurwedstrijd:  
BLAF (Lokeren) & DenC!-studio (Gent) 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



2 jaar: van eind 2014 tot eind 2016 

• Financieel engagement vanaf 11 units: ‘de sprong wagen’ 
 

• Contract architecten 
 Voorontwerp  Ontwerp  Plannen  
 Verkavelingsaanvraag  Verkavelingsvergunning 
 Bouwaanvraag  Bouwvergunning 
 Aanbesteding 
 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



2 jaar: van eind 2014 tot eind 2016 

• Optieovereenkomst grondeigenaar:  
2 jaar tijd voor aankoop (akte) grond, tegen reserveringsvergoeding 
 

• Intussen verder buren zoeken: groep vervolledigen 
 

• Oprichten maatschap (voorbereiding bouwfase) 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



1,5 jaar : van begin 2017 tot half 2018 

• Contract aannemers: 
• Hoofdaanneming: G-Build 

 
• Nevenaanneming: Lab15 

 
• Inspraak in onderaannemers  

(vnl. technieken) 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



1,5 jaar : van begin 2017 tot half 2018 

• Ruwbouw en afwerking paviljoen en woningen 
• Werf opvolgen 
• Zelfwerk 
• Groepsaankopen 

 
• Oprichten VME (voorbereiding woonfase) 

 
 
 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



Van begin 2018 tot … 

• Eerste verhuizers: eind 12/2017 
Laatste verhuizer: 11/2018 
 

• Samenleven als fijne buren 
• Genieten van gemeenschappelijke delen (paviljoen, tuin, 

logeerkamers …) 
• Regelmatig samenkomen om de leefregels te verfijnen 

 
 
 
 
 

Opstart Engagement 

Bouw Woon 

Fasen 



Dank u voor uw aandacht! 


