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Densifiëren 
om beter te delen

Enkele middelen om de toe-eigening te bevorderen en de duurzaamheid te verzekeren 



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• De toekomst van de stad ligt in het gedeelde gebruik van 

de ruimten

• Van collectief naar gemeenschapsleven

• Schaalvoordelen of uitwisselingssysteem
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Binneninrichtingen

II. Makkelijk te maken fouten

III. Collectief beheer van de ruimten

IV. Gedeeld comfort
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I. BINNENINRICHTINGEN

Inrichtingen die ontmoetingen en uitwisselingen in de hand werken

–Een voorbeeld in het Limbursge Peer
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Type woonvorm Cohousing

Aantal bewoners / Aantal woningen
Momenteel 5 gezinnen in 4 eenheden, voor een totaal 
van 9 eenheden.

Doelgroep Alle leeftijden

Bouwjaar (herbouwjaar)
De leslokalen werden in 2017 en 2018 gerenoveerd en 
verbouwd. De nieuwe huizen werden in 2018 
opgetrokken.

Datum van intrek Eind 2017

Juridisch statuut Mede-eigendom

Partnerorganisatie(s)
Er zijn externe investeerders die een vastgoedkantoor 
inschakelen om de leegstaande huizen te verkopen.

Welke ruimten worden gedeeld?

Een tuin met tuinhuis, fietsbergingen en parkeerruimte 
voor auto’s. Een gemeenschappelijk huis met zithoek, 
wasplaats, badkamer en een gastenkamer op de 
mezzanine.



I. BINNENINRICHTINGEN
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Cohousing in Peer – gemeenschappelijke woonkamer



EEN INTERGENERATIONEEL WOONPROJECT

52 gezinnen in een gerenoveerd industrieel gebouw

Leeftijd van de bewoners: van 2 tot 85 jaar

Initiële fouten in de indeling van de ruimten

Op intern niveau aangebrachte correcties

Gevolgen van deze correcties

Traject naar succes



UTRECHT 

De "Straatjes"

I. BINNENINRICHTINGEN



II. MAKKELIJK TE MAKEN FOUTEN

• Tijdsaspecten vergeten

• Functionaliteiten vermengen

• Onduidelijk onderscheid tussen ‘privé’ en 

‘gemeenschappelijk’

• Communicatie met de omgeving vergeten



III. COLLECTIEF BEHEER VAN DE RUIMTEN

Eenieders vaardigheden erkennen en benutten
- Samenhorigheidsgevoel, identiteitsgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel, gevoel van 
inspraak,…
- Onderhoudswerken, beheerswerken, organisatie van interne activiteiten en van 
activiteiten gericht op de omgeving,…



ZELFPROMOTIE



IV. GEDEELD COMFORT

Verschillende niveaus:
• Privacyruimten
• Privéruimten
• Gemeenschappelijke ruimten
• Openbare ruimten
• (Overgangsruimten)



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Het delen van ruimten en dienstenuitwisseling vormen dé toekomst 

in stedelijke omgevingen

• De gemeenschap is een sociale constructie

• Schaalvoordelen vormen geen garantie voor de duurzaamheid van 

een project

• Het delen van ruimten moet de verdere evolutie naar gedeelde 

voorzieningen en dienstenuitwisseling mogelijk maken

• Er moeten nieuwe woonvormen worden opgenomen in de wet- en 

regelgeving inzake huisvesting 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

• Gids Duurzame Gebouwen 
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

Dossiers

- Dossier | De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen

Voorzieningen

- Voorziening | Geïntegreerd ontwerpproces

- Voorziening | Participatieve benadering

Gevalstudies (groepswonen, participatieve benadering, menselijke uitwisselingen)

- Case studie | Langestraat

- Case studie | Brutopia

- Case studie | Zeepziederij Heymans

- Case studie | Zwenen Dam 

- Case studie | Espoir

• www.habitat-groupe.be

• Etudes sur l’habitat solidaire 2012-2017
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-wisselwerking-tussen-een-gebouw-en-zijn-context-bevorderen.html?IDC=24&IDD=5841
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/geintegreerd-ontwerpproces.html?IDC=10486
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/participatieve-benadering.html?IDC=10487
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/langestraat.html?IDC=1519&IDD=16376
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/brutopia.html?IDC=1519&IDD=15836
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/zeepziederij-heymans.html?IDC=1519&IDD=15832
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/zwenen-dam.html?IDC=1519&IDD=15844
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/espoir.html?IDC=1519&IDD=15895
http://www.habitat-groupe.be/


CONTACT

Daniel Mignolet

Opdrachthouder

Contactgegevens: Traverse d’Esope 6, 1348 LLN

 Tel.: 010 450604

E-mail: d.mignolet@habitat-participation.be 


