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Het aantal cohousing-
projecten in Vlaanderen
is verdubbeld in vijf jaar 
tijd. De bewoners geven
steeds meer hun eigen

invulling aan de manier
waarop ze gemeen-

schappelijk wonen, met
vaak minder regeltjes
en verplichtingen. Het
project Boterberg, op
een kasteeldomein in
Kalmthout, biedt rust 
en privacy voor acht

gezinnen.

Gezinnen 
delen 

kasteeldomein

BIJZONDER
COHOUSINGPROJECT

IN KALMTHOUT

58 59&

«Tussen  oldtimers  in  de  mancave»
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Het heeft best lang geduurd, maar cohousing is volop 
aan het doorbreken in Vlaanderen. Dat heeft wellicht
te maken met de vele recente en toekomstige projecten
waarbij bewoners zelf bepalen hoeveel faciliteiten en ac-
tiviteiten ze delen. Je kan dus perfect je eigen huis en tuin
hebben, en niet alles hoeft volgens een vast stramien te
gebeuren. Sommige cohousers kiezen er bijvoorbeeld
voor om samen te eten op woensdag, te vergaderen op
donderdag, te klussen op zondag, maar de meeste recen-
te en toekomstige projecten zijn een stuk vrijblijvender.
Zo ook op domein Boterberg in Kalmthout, een project
dat er haast toevallig kwam. «We wilden in het kasteel
een behandelcentrum opstarten voor topprofielen —po-
litici en bedrijfsleiders — met een burn-out of depressie.
Door omstandigheden is dat niet doorgegaan, en mijn
vrouw stelde voor om er een samenhuisproject van te
maken», vertelt initiatiefnemer Joeri Bal. «Omdat we al
aan cohousing deden in Deurne, wisten we wat er nodig
en mogelijk was. We vonden een paar mensen die mee de
sprong wilden wagen, en de trein was vertrokken.»
Tijdens het eerste jaar werd het kasteel gerenoveerd om
geld in het laatje te krijgen. Er kwamen kantoren, een
B&B met twee gastenkamers, en een loft om te verhuren

op de bovenverdieping. De benedenverdieping, in de
vroegere boudoir en keuken, was ideaal als gemeen-
schappelijke ruimte. «Daar hebben we een feestzaaltje en
een keuken. Die worden zowel door de cohousers als
door verenigingen gebruikt. We willen geen gesloten, ge-
ïsoleerde gemeenschap vormen, en hebben bewust een
vzw opgericht die activiteiten organiseert waarop 
iedereen welkom is. Het hoogtepunt van het jaar is ons
muziekfestival, waar 600 mensen op afkomen.»
Op één gelukkige huurder na wonen de zeven eigenaars
dus niet in het kasteel. Dat doen ze in de vroegere stallen
van de paarden, koeien en varkens, een schuur én de
oude conciërgewoning. De vier gezinnen die er nog niet
van het prille begin bij waren, werden gezocht via een
zoekertje op immosites. «Er was veel interesse, maar we
hebben niemand moeten weigeren. We hebben alle
geïnteresseerden ons concept uitgelegd en op basis daar-
van konden mensen beslissen of dit iets voor hen was.»

Toch privacy
Iedereen heeft een eigen woning en een tuin met een 
terras, dat subtiel afgesloten is met een haagje. «Die 
privacy vinden we heel belangrijk. Bewoners moeten zelf
kunnen beslissen op welke momenten ze iets gezamen-
lijks willen doen. Tijdens de winter spreken we sommige
mensen maar een keer om de zoveel tijd en zwaaien we
misschien alleen eens van ver. Daar is niets mis mee. In de
zomer is het contact een stuk intenser en brunchen of
barbecueën we samen.»
«Tussendoor vergaderen we natuurlijk af en toe. Om te
beslissen over het onderhoud van het domein, bepaalde
aankopen zoals een zitmaaier of elektrische deelauto, de
moestuin... Elke maand is er een klusjesdag en we helpen
elkaar met het vervoer van de kinderen naar school en de
sportclub. Maar voor het overige ligt er heel weinig vast.
Als er iemand een familiefeestje in de gemeenschappelij-
ke ruimte wil organiseren, checkt hij gewoon de geza-
menlijke Google-agenda en stuurt hij een berichtje via
onze Whats app-groep. Meer niet.»

Zwemvijver en feestzaal
Alles verloopt duidelijk heel spontaan, zonder al te veel
regeltjes en officiële gelegenheden. «Net dat bepaalt het
succes van Boterberg. Als er eens een probleempje is,
wachten we niet tot een vergadering om dat te bespre-
ken, maar babbelen we daar eerlijk en open over. Dat is
niet voor iedereen even gemakkelijk, maar het is iets wat
je leert en wat je helpt in je ontwikkeling», aldus Joeri.
«Voor mij kun je cohousing het best vergelijken met een
straat waarin er allemaal fijne buren wonen. Dankzij de
gemeenschappelijke delen genieten wij bovendien van
dingen die we ons anders niet kunnen permitteren: de
prachtige omgeving, de enorme tuin die grenst aan de
Kalmthoutse heide, de grote zwemvijver, het feestzaaltje
in het kasteel... Dat klinkt toch heel aangenaam, niet?»
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Het huis van
Thomas en

zijn gezin

Wonen op een kasteeldomein, wie wil dat nu niet? 
In Kalmthout genieten twee alleenstaande dames, een 
koppel zonder kinderen en vijf gezinnen met in totaal

veertien kinderen van hun eigen woning rond een kasteel. 
Het park en de feestzaal in het kasteel ‘krijgen’ ze erbij. 

«Genoeg  privacy en                

Thomas en zijn gezin wonen in de vroegere conciërgewoning links in beeld.
Ernaast bevindt zich het huis van Joeri en zijn gezin, in de oude koeienstal.

Alleen de achtergevel van de conciërgewoning is wit
gekaleid. De rode baksteen komt terug in het kasteel.

De leefruimte bestaat uit twee niveaus: een zithoek en
aan de andere kant van de schouw een tv-hoek.

B-bis, de interieurafdeling van B-architecten werd ingeschakeld om alle interieurs onder handen te nemen.
Daardoor zie je overal originele accenten, zoals een kraan die uit de wand en de spiegel komt.
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Praktisch
DE LOCATIE:Via een lange oprit bereik je het 14 hectare grote do-
mein, met op de voorgrond het kasteel dat in 1874 is gebouwd. De
woningen bevinden zich rechts ervan. De uitgestrekte tuin achter-
aan, met een zwemvijver in de plaats van de vroegere parkvijver,
gaat rechtstreeks over in de Kalmthoutse heide.
DE BEWONERS:de huizen en de verhuurde loft in het kasteel wor-
den bewoond door twee alleenstaande dames, een koppel zonder
kinderen en vijf gezinnen met in totaal veertien kinderen.
OPPERVLAKTES: de huizen hebben een bewoonbare oppervlak-
te tussen 140 en 180 m². Ze worden bewoond sinds 2016.
BUDGET: +/- 450.000 euro per eenheid
ARCHITECT:www.b-architecten.be
INTERIEUR:www.b-bis.be

Het huis van
Joeri en zijn
gezin

17 projecten in één boek
Omdat collectief wonen zo in de lift zit, heeft de vzw sa-
menhuizen een inspiratieboek gemaakt waarin zeven-
tien Belgische projecten zijn opgenomen. Het is in de eer-
ste plaats een fotoboek dat de grote verscheidenheid aan
projecten toont. Je vindt er zowel plattelands- als stads-
projecten in terug, woningen voor alle leeftijden of spe -
cifiek op ouderen gericht, mensen met een beperking...
Het boek is te bestellen via www.samenhuizen.be en kost
20 euro, exclusief verzending.

Aan zoveel luxe hangt uiteraard een prijskaartje. «De prijs van
een huis in dit project is gelijkaardig aan die van een klassieke
gezinswoning, maar door de gemeenschappelijke delen krijg
je meer waar voor je geld», vindt Joeri. «Cohousingprojecten
vind je in verschillende prijsklassen. Alles hangt af van hoever
je gaat in het gemeenschappelijke wonen.»
De huizen van Boterberg bevinden zich in het hogere prijsseg-
ment, maar met zijn bedrijf Heem (www.heem.be, www.oak-
treeprojects.be) ontwikkelt Joeri ook collectieve woonplekken
voor een bredere doelgroep. Zo worden de vroegere quaran-

tainestallen in Essen omgevormd tot een minidorp van 
1,7 hectare met 43 huizen en kangoeroewoningen. «De goed-
koopste woningen kosten minder dan 200.000 euro. In een
van de huizen komen ook vijf studio’s om mensen met een be-
perking zelfstandig te laten wonen.»

Kinderparadijs
Een van de acht gezinnen die op domein Boterberg wonen, is
dat van Thomas en Ingrid. Samen met hun drie kinderen wo-
nen ze in een van de twee huizen in de conciërgewoning. «We
leerden Boterberg kennen door een zoekertje op Immoweb.
Het concept werd daarin niet uitgebreid toegelicht, maar we
waren meteen enthousiast toen Joeri ons alles uitlegde en we
tijdens een etentje ook de andere bewoners leerden kennen.
Dat het om een softe vorm van cohousing gaat, zonder weke-
lijkse verplichtingen, beviel ons. Na een nachtje slapen, zijn we
ervoor gegaan», vertelt Thomas. Twee jaar later is het gezin
nog steeds blij met die keuze. «Het is leuk hoe dingen hier or-
ganisch ontstaan, zoals samen eten op vrijdagavond als we
vroeg gedaan hebben met werken. En voor onze zonen is Bo-
terberg de hemel. We moeten hen soms aansporen om buiten
het domein nog vriendjes te maken. Er zijn in totaal veertien
kinderen en iedereen loopt bij elkaar binnen. En ook fijn: er
zijn maar een paar eenvoudige afspraken nodig om alles vlot te
laten functioneren.»

«Elke maand is er een
klusjesdag en we helpen 
elkaar met het vervoer van
de kinderen. Voor de rest
ligt er heel weinig vast»

             niet  te  veel  regeltjes»

Nieuwe woonvormen
centraal op Batibouw
Nieuwe woonvormen zoals cohousing staan centraal op
Batibouw. Dat de organisatie er extra aandacht aan be-
steedt, is ingegeven door het mobiliteitsprobleem, het
ruimtegebrek in ons land en de stijgende woon- en leef-
kosten. «Steeds meer mensen willen niet meer zo lang in
de file staan en gaan dichter bij het werk wonen. Ook de
klimaatdoelstellingen nopen ons tot verandering. Daarbij
komt dat de bevolking blijft groeien door vergrijzing en
immigratie. Dat doet allerlei nieuwe woonvormen ont-
staan, zowel in de stad als op het platteland en daar willen
we de focus op leggen», klinkt het.
Een gezond binnenklimaat en slim bouwen zijn de twee
andere hoofdthema’s. Na twee professionele dagen
opent Batibouw op zaterdag 23 februari de deuren voor
het grote publiek. De beurs is tot en met zondag 3 maart
alle dagen open van 10 tot 18.30 uur. Op donderdag is er
een nocturne tot 22 uur. 
Tickets kosten 12,5 euro aan de kassa
en online 2 euro minder.
www.batibouw.com

De ouders hebben hun eigen slaap- en badkamer (rechts achteraan) met een sauna.

Authentieke en moderne elementen zijn
met elkaar gecombineerd.

De terrassen zijn met hagen van elkaar  afgescheiden.
Zo heeft iedereen zijn eigen plekje.

Meer zien? 
www.hln.be/cohousingkalmthout
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