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Woonprojecten voor en door bewoners
Naast een volledig uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook
een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waarin functies gedeeld worden.
Cohousing is dus níet samen in één huis wonen.
Een cohousingwijk probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te
restaureren. In een Cohousingproject kennen de buren elkaar en leeft er een sociale
bewogenheid.
Daarnaast is cohousing een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in
Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen,
compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.
Cohousingprojecten zijn woonprojecten voor én door de bewoners. Cohousing zet de
traditionele projectontwikkeling op zijn kop. Eerst worden de bewoners gezocht. Die
krijgen de kans om hun eigen buurt te dromen, uit te denken, te plannen en te bouwen.
Om echt vraaggestuurd te bouwen is het essentieel dat de toekomstige bewoners
een
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en een wijk uitbouwen
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Voor wie is cohousing?
Iedereen kan cohousen. De
ideale bewonersgroep bestaat uit een mix van
singles, koppels, gezinnen met kinderen en
ouderen. Zo vul je elkaar perfect aan. Iemand die
gepensioneerd is, heeft misschien zin om even op
de kinderen te letten, terwijl de jongere generatie
zware klussen op zich kan nemen.
Privacy is in een cohousing heel belangrijk.
Cohousing staat ver af van leefgemeenschappen.
Bovendien is cohousen ook gewoon slimmer. Er zijn
immers heel wat zaken die je niet elke dag nodig
hebt (logeerkamers, grasmaaiers, schommels,
tenten, kinderfietsen, je auto…) en die je gerust
kan delen met buren. Zo word je in één keer een
stuk rijker.

De architectuur
18
Cohousingkernen bestaan uit 8 tot 40 volledig
uitgeruste privéwoningen met hun eigen keuken
en badkamer, met daarnaast uitgebreide
gemeenschappelijke
voorzieningen. De gemeenschappelijke
delen omvatten een ‘centraal gebouw’, een
voetgangersstraat, speelpleintjes,
ontspanningsruimtes…
Een cohousingproject wordt door de bewoners
zelf uitgetekend op maat van hun behoeftes. Ook
het centraal gebouw wordt door de bewoners
ontworpen. Voorbeelden van deelfuncties in het
gebouw zijn: een keuken met een grote
eetruimte, een wassalon, een kinderspeelkamer,
een televisiekamer, een coworkingspace, een
muziekkamer, een atelier, logeerkamers, vul zelf
aan!
De architectuur biedt een verhoogde kans op
interactie met de buren. De huizen worden
gegroepeerd langs een voetgangersweg of een
plein. Je parkeert aan de rand waardoor meer
verkeersvrije ruimte en open groen ontstaat.
Dezelfde principes kan je toepassen op een
appartementsgebouw.

Juridisch
Een cohousing is georganiseerd als vereniging van
mede-eigenaars, net zoals een klassiek
appartemententsgebouw. Je koopt je eigen woning of
appartement samen met een aantal tienduizendsten
in de gemene delen. Verkopen en verhuren is
toegestaan zonder beperkingen.
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27 compacte woningen
Ecologische wijk waarbij gestreefd wordt naar BENwoningen
Lucht-waterwarmtepompen
Gemeenschappelijke ruimtes zoals eetzaal, keuken,
wasbar, gastenkamers, coworking-ruimte, atelier,
zithoek, speelruimte, etc.
Volledig rolstoeltoegankelijk project
Een grote, groene gedeelde tuin
10
Met veel plaats voor groen en speelplezier
11
13
Een eigen woning met privaat
14 zuidgericht
12terras en/of
15
tuin
16 van de site voor een autoluw
Parking aan 17
de rand
18
binnengebied
Mogelijkheid tot autodelen

WAT
Op 400m wandelen van het station komt een site van zo’n
8.200m² beschikbaar voor cohousing. 27 woningen worden
er nieuw gebouwd met een groot gemeenschappelijk
paviljoen en gedeelde tuin. Het centrum van het levendige
Kortenberg is vlakbij, alsook de uitgestrekte velden van het
glooiende landschap rond Kortenberg en de groene ruimte
van de vallei van de Wees- en Molenbeek.
Hier zal een gezellige buurt ontstaan met aandacht voor
privacy, ecologisch én economisch bouwen. Hier kan je
tegelijk genieten van de landelijkheid van de omgeving
nabij én van een toplocatie tussen Leuven en Brussel.

AGENDA

LIGGING
Station Kortenberg
0.4 km

Centrum Leuven
14 km

Engelenstraat nr.39
3070 Kortenberg

5 (1e+2e)
Centrum
Kortenberg

Centrum
Brussel
16.4 km

De AV’s zijn de algemene
vergaderingen. Hier neemt de
groep beslissingen. Tussendoor
komen kleine werkgroepjes
samen om voorstellen uit te
werken.
Je ontvangt nog een mail met
een uitnodiging per
vergadering.
Iedereen draagt bij wat hij/zij
wil. Hoe meer je aanwezig
bent, hoe meer je je stempel
op het project kan drukken. We
verwachten een minimale
aanwezigheid volgens de
instap-procedure (z.o.z.),
daarnaast is alles vrijblijvend.

TIMING
Sept 20: indienen bouwaanvraag
Jan 21: aankoop grond
Feb 21: start bouw
Eind 22: verhuizen
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woning: 135m2 BVO
tuin: 64m2 BVO
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Gelijkvloers
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Grote zaal met keuken
en zithoek
Atelier
Speelhoek
Berging
Toegankelijke toiletten
en douche
wasbar
Polyvalente living
Lift

+2
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Polyvalent/logeerkamer
Coworking

Logeerkamer
Badkamer met bad

Budgetraming
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Unit Y21

Paviljoen

DETAILS UNIT
Unit nr.

Y21

Bruto Vloer Oppervlakte

135

Type halfopen
Tuin opp.

OPMERKINGEN
ü

ü

Dit is een extract uit een ruimer richtbudget. Dit budget kan nog variëren afhankelijk van de keuzes
die de groep maakt. De volledige budgetsheet staat permanent ter beschikking via het online platform
(Zoho) aan de kandidaat-leden en leden.
Inclusief: volledig afgewerkte BEN-woning (Bijna Energie Neutraal), lucht-waterwarmtepomp, inclusief
keuken, badkamer, vloerverwarming, ventilatie type D, afgewerkte gemeenschappelijke delen,
bovengrondse parkeerplaats, de grond, alle infrastructuurkosten, tuinaanleg, buitenverlichting,
erelonen architect, groepsbegeleiding, stabiliteit, technieken, etc ....

ü

Exclusief kosten: btw, notariskosten, registratierechten zijn niet verrekend in dit model.

ü

Mogelijkheid tot aankoop bijkomende ondergrondse parkeerplaats aan €19.365 ex. kosten.

Slaapkamers

64m2
3-4

DETAILS PRIJS
Grond

74.259 €

Projectkosten

29.541 €

Paviljoen

32.745 €

Bouwkost

204.185 €

Erelonen

22.474 €

Totaal zonder kosten

363.204 €

Contact
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Eef Tanghe
Eef@cohousingprojects.be
0472/504522
www.cohousingprojects.com/negenhoek

