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Gemeenschappelijk wonen over de grens  

Praktijkvoorbeelden uit Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten 

Nieuwe woonvormen staan in de belangstelling, nu het beleid erop gericht is dat ouderen zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

besteedt met het thema woonvariaties extra aandacht aan gemeenschappelijke 

woonvormen. Ook in het buitenland zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen te vinden. 

Els de Jong (WONO) beschrijft drie gemeenschappelijke woonprojecten in drie landen: 

Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten. Er zijn overeenkomsten tussen deze projecten, 

die ook wel worden aangeduid met 

de termen cohousing of collaborative 

housing. Maar er zijn ook verschillen. 

De beschreven cohousingprojecten 

zijn net weer iets anders van opzet 

dan in Nederland gebruikelijk. Het is 

interessant om ook deze 

gemeenschappelijke woonvormen 

van over de grens te bestuderen om 

zo het scala van mogelijke 

woonvariaties uit te breiden.  

 

Dit artikel geeft eerst een korte beschrijving van de drie projecten en de meest in het oog 

springende kenmerken, ter inspiratie en aanvulling van de Nederlandse praktijk. Daarna volgen 

de uitgebreide projectbeschrijvingen. 

Zweden 

Het cohousingproject Färdknäppen uit Stockholm is bedoeld voor de ‘second half of life’. De 

leeftijdsgrens vanaf 40 jaar ligt lager dan in Nederland bij groepswonen van ouderen. Een ander 

verschil is, dat er in Färdknäppen een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, en er vijf dagen 

per week wordt gekookt en gezamenlijk gegeten. Voor het zelf schoonhouden van de 

gemeenschappelijke ruimte betaalt de woningcorporatie een marktconform bedrag aan de 

groep, die hiermee inkomsten genereert. Niet zo zeer de gezelligheid, maar het gezamenlijk 

werken staat centraal. Het is daarom ook een aantrekkelijke woonvorm voor bewoners, die nog 

niet gepensioneerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet hoeven te koken na het werk. In Nederland 

is het bij veel woongroepen van ouderen een probleem, dat de bewoners vaak tegelijkertijd 

zorgbehoevend worden, doordat ze gelijktijdig ouder worden. Het wordt dan moeilijk om nog 

jongere leden aan te trekken. Doordat er bij de Zweedse opzet voor de second half of life meer 
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sprake is van wederkerigheid tussen de jongere en de oudere leden, is dit probleem 

ondervangen. 

In het Zweedse model is de gemeenschappelijke ruimte erg groot. Zij biedt gelegenheid aan 

allerhande activiteiten en er is een grote, professionele keuken. Daarvoor in ruil nemen de 

Zweedse bewoners genoegen met een kleiner privé appartement. Zij betalen voor dit kleinere 

appartement dezelfde prijs als voor een standaard appartement. Op die manier worden de 

gemeenschappelijke ruimten gefinancierd. In Nederland zijn woningcorporaties over het 

algemeen geen voorstander van het bouwen van kleinere woningen. In Nederland is het, net 

als in Duitsland ook gebruikelijk om een gemeenschappelijke ruimte zo te ontwerpen, dat die 

later om te bouwen is tot een gewone woning. De Zweedse woningcorporatie neemt meer 

risico door echt afwijkend te bouwen voor een alternatieve woonvorm.  

 
Lessen uit Zweden 
 
Het zou interessant zijn om met onderzoek te achterhalen of er in Nederland ook ouderen zijn, 
die geïnteresseerd zijn in een woongemeenschap volgens de Zweedse visie, waarbij privé 
ruimte wordt opgegeven voor meer gemeenschappelijk en voor meer gemak. Of er ‘empty 
nesters’ zijn die genoegen zouden nemen met een kleiner appartement, als zij de beschikking 
hebben over extra gemeenschappelijke ruimte, zeker nu er in het algemeen een trend naar 
kleiner wonen lijkt op te komen, met de toename van het aantal ouderen en 
eenpersoonshuishoudens. 
 
De rol van de woningcorporatie is van groot belang bij alternatieve woonvormen, niet alleen 
bij de projectontwikkeling. Ook het beheer vraagt een andere manier van werken, doordat de 
bewoners van een woongemeenschap de gemeenschappelijke ruimtes in zelfbeheer hebben 
en een stem hebben bij de toewijzing van woningen.  
 
 

Duitsland 

Na een opleving van woongroepen van ouderen in de negentiger jaren, net als in Nederland, 

komen er sinds 2000 in Duitsland steeds meer nieuwe woongemeenschappen waar meerdere 

generaties samenleven. Een voorbeeld is het project Wohnen mit Alt und Jung. Niet alleen 

senioren, maar ook jongere gezinnen met kinderen vinden deze woonvorm aantrekkelijk. Dit 

mehrgenerationenwohnen, niet te verwarren met de Mehrgenerationshaüser, wat 

buurtgerichte ontmoetingscentra zijn, is in Nederland nog niet zo wijd verbreid. Een eerste 

project  naar Duits voorbeeld wordt gerealiseerd in Nijmegen.  Analoog aan het Nederlandse 

idee van de participatiesamenleving ziet ook de Duitse overheid deze woonvorm als een goede 

mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Opvallend is, dat in 

Duitsland de overheid en ook het maatschappelijk middenveld het meergeneratiewonen actief 

stimuleert, door middel van experimenten, prijsvragen en het verstrekken van informatie. Dit 

wordt gezien als een voorwaarde voor het welslagen van deze alternatieve woonvormen. 

http://kcwz.nl/dossiers/woonvariaties/meergeneratie-woongroep-van-baby-tot-behoorlijk-oud
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Lessen uit Duitsland 
 
Bij de cohousing gemeenschappen waar jong en oud samen wonen, is er sprake van 
wederkerigheid in de ondersteuning van elkaar. Ouderen zorgen bijvoorbeeld voor kleine 
kinderen, jongere gezinnen helpen zo nodig ouderen. Dit geldt ook voor de Zweedse 40+ 
woongroep, waar de oudere leden de jongere leden die nog werken, ontlasten. Deze 
wederkerigheid is een belangrijke voorwaarde voor het vitaal houden van de gemeenschap. 
 
Wellicht is er in Nederland net als in Duitsland belangstelling voor wonen met oud en jong, 
maar is de vraag nog latent vanwege gebrek aan bekendheid. Informatieverstrekking en het 
aanbieden van ondersteuning zijn voorwaarden om dergelijke projecten te stimuleren.  
 
 

Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten zijn nieuwe woonvormen voor ouderen sterk in opkomst. Er is een 

handvol senior cohousing projecten gerealiseerd en er zijn vele in ontwikkeling. Cohousing met 

meerdere generaties is al langer bekend. Deze projecten zijn voor het merendeel gerealiseerd 

in de koopsector. Anders dan bij de Duitse en Zweedse woongroepen, die in de huursector zijn 

ontwikkeld door een woningcorporatie, doet de initiatiefgroep de projectontwikkeling zelf. Zo 

had Swan’s Market, het hier beschreven project, niet ontwikkeld kunnen worden zonder de 

financiële steun en inbreng van de bewonersgroep. Zij wisten het stadsbestuur te overtuigen 

van het idee om marktconforme koopwoningen te  bouwen in een oud Marktgebouw in het 

vervallen stadscentrum van Oakland. Bij Swan’s Market is extra aandacht besteed aan een 

ontwerp, dat ontmoeting stimuleert. De bewoners lopen over een ruime, overdekte 

binnengang naar hun woning. Deze gemeenschappelijke ruimte kijkt uit over een publieke 

ruimte, die daardoor ook minder anoniem is.  

In de Verenigde Staten speelt een gespecialiseerd architectenbureau een belangrijke rol bij de 

opkomst van cohousing projecten. Ook de initiatiefgroep van Swan’s Market werd ondersteund 

door dit bureau, the Cohousing Company. Het goed florerende architectenbureau heeft onder 

meer een uitgebreid stappenplan ontwikkeld om initiatiefgroepen te begeleiden op allerlei 

gebied tijdens het planproces. Er is veel kennis aanwezig over het ontwerpen van 

gemeenschappelijke ruimtes die ontmoeting stimuleren. Tenslotte houdt het bureau zich ook 

bezig met het werven van belangstellenden voor deze woonvorm.  
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Lessen uit de Verenigde Staten 
 
Bewonersgroepen die zelf ontwikkelen, in Nederland CPO groepen genoemd, kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het revitaliseren van een buurt. Een architect, die ook deskundig is als 
begeleider van de initiatiefgroep is dan een pré. Dit blijkt ook uit het Amsterdamse voorbeeld 
Vrijburcht (zie projectbeschrijving in het artikel Generaties verbinden). 
 
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de architectuur van gemeenschappelijke 
ruimtes. Gemeenschappelijke ruimtes die in de loop liggen tussen de entree en de eigen 
woning, stimuleren ontmoeting. Het is prettig als in één oogopslag te zien is of er mensen in de 
gemeenschappelijke ruimte zijn en wat er te doen is.  
 
 

Prettig oud worden in eigen woning 

De geïnterviewde bewoners van alle drie beschreven projecten zijn enthousiast over hun 

woonvorm en beamen dat het mogelijk is op die manier prettig oud te worden in de eigen 

woning. Omdat er buren zijn, medebewoners die zich om je bekommeren en je niet anoniem 

leeft. Er wordt ook in andere landen over nagedacht hoe zorg geregeld kan worden, als iemand 

bij het ouder worden echt hulpbehoevend wordt en burenhulp niet meer toereikend is. 

Tips uit de drie projecten: 

 Het collectief organiseren van thuiszorg, een soort zorgcoöperatie, kan handig zijn in een 

woongemeenschap. 

 De zorgeenheid, die in Duitsland in hetzelfde gebouw zit als de woongemeenschap, is 

een mogelijke oplossing. 

 De Amerikaanse variant, waarbij een woonruimte wordt gerealiseerd voor een 

professionele zorgmedewerker is ook een idee.  

 Alle beschreven woongemeenschappen hebben collectieve logeerruimte, waar gasten 

tegen een laag bedrag gebruik van kunnen maken. Dit genereert inkomsten voor de 

bewonersvereniging. Een dergelijke logeerruimte kan indien nodig ook tijdelijk gebruikt 

worden door professionele 24-uurszorg. 

Gemeenschappelijk wonen past goed binnen het palet van woonmogelijkheden. In Nederland, 

en ook in andere landen neemt het aantal toe, en ook  de variëteit: met meerdere generaties of 

volgens leefstijl. Wederkerigheid en ondersteuning spelen een grote rol. Een welwillende 

houding van gemeenten en corporaties heeft een gunstig effect op het ontstaan van deze 

woonvorm.   

  

http://www.kcwz.nl/doc/nieuws/Generaties_verbinden_inspiratie_vinden.pdf
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Färdknäppen 

Färdknäppen is een Zweeds cohousing project voor  ‘the second half of life’, bedoeld voor 

mensen van 40 jaar en ouder, die geen thuiswonende kinderen meer hebben. Het is in 1993 

nieuw opgeleverd en functioneert al 22 jaar heel goed. Belangrijk daarbij is, dat het lukt om 

de groepssamenstelling gevarieerd te houden naar leeftijd en werkenden/niet-werkenden. 

Wat ook meewerkt, is dat Färdknäppen aantrekkelijk gelegen is in een gewilde stadswijk van 

Stockholm. 

Initiatief 

Het eerste initiatief voor Färdknäppen kwam van een groep vijftigers, professioneel betrokken 

bij stedebouw, die nadachten over hun toekomstige woonsituatie. Ze vroegen zich af hoe 

‘empty nesters” elkaar kunnen 

ondersteunen, waardoor ze met 

het ouder worden minder 

afhankelijk blijven van 

zorginstellingen. Ze vroegen 

zich ook af of de sociale relaties 

binnen cohousing de relaties 

binnen gezin en werk, die 

afnemen met het ouder 

worden,  zouden kunnen 

vervangen. En tenslotte zochten 

ze naar woningen die ouderen 

er toe zouden kunnen verleiden 

hun ruime eengezinswoningen vrij te maken voor jongere generaties (Sangregorio, 2000). 

De bewoners 

Er wonen 54 mensen in Färdknäppen, 38 vrouwen en 16 mannen. De leeftijd varieert van 52 tot 

92 jaar,  de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Het streven is een bewonerssamenstelling van half 

werkenden en half gepensioneerden, en tot nu toe lukt dit. Op dit moment (juni 2015) werkt 

40% van de leden, waarvan 30 % fulltime. De vereniging mag zelf nieuwe huurders voordragen. 

Belangstellenden voor wonen in Färdknäppen kunnen lid worden van de vereniging. 

(Färdknäppen, 2014).  

Architectuur 

Färdknäppen bestaat uit 43 privé-appartementen, variërend van 38 m² tot 74 m². Er zijn 19 

eenkamerappartementen, 12 tweekamerappartementen en 12 driekamerappartementen. In 

alle appartementen is een eenvoudige keuken, een badkamer en toilet.  
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Het totale woonoppervlak van het complex is 3650 m², waarvan circa 400 m² (ruim 10%) 

gemeenschappelijke ruimte is. Ook is er een gemeenschappelijke tuin van 550 m². 

De gemeenschappelijke ruimten  op de begane grond zijn gesitueerd rondom een ruime entree. 

Er zijn een grote, professionele keuken, een eetkamer, woonkamer met bibliotheek, internet en 

een naaihoekje, een kamer met 

weefgetouw, een wasmachine 

ruimte en een 

hobby/knutselruimte.   

Op de bovenste verdieping is nog 

een zitruimte met open haard en 

een ruim dakterras. In de kelder 

bevindt zich een fitnessruimte en 

een sauna. Er is ook een klein 

kantoor voor gezamenlijk gebruik, 

met pc, scanner en 

kantoorbenodigdheden. Tenslotte 

zijn er nog drie kleine 

logeerkamers,  die tegen lage kosten gebruikt kunnen worden door gasten. 

De gemeenschappelijke ruimtes zijn zowel fysiek als visueel goed op elkaar aangesloten (Killock, 

2014). Als je Färdknäppen binnenkomt, zie je in één oogopslag wat er te doen is in de 

gemeenschappelijke ruimtes. 

De individuele appartementen zijn relatief klein, zeker voor Nederlandse begrippen. In Zweden 

redeneert men zo, dat er ingeleverd wordt in privé ruimte, maar dat daar een grote collectieve 

ruimte tegenover staat. De vierkante meter prijs van de appartementen ligt hoger dan normaal, 

omdat de huur van de gemeenschappelijke ruimte daarin wordt doorberekend. Doordat de 

appartementen kleiner zijn dan gebruikelijk, blijft de huurprijs wel standaard. 

Visie 

De gezamenlijke huishouding staat centraal in het Zweedse ‘Kollektivhus’. Daarbij geldt in 

Färdknäppen, dat ieder meedoet naar eigen vermogen. De jongere bewoners zijn wellicht 

sterker en hebben meer energie, maar zij hebben minder tijd, omdat ze nog werken. Het zijn de 

jong gepensioneerden en de ouderen die een goede gezondheid hebben, die uiteindelijk het 

meeste doen in huis. Dit maakt dat het juist ook voor jongere, werkende vijftigers aantrekkelijk 

is om in Färdknäppen te wonen:  

Anders Gustafson (55 jaar): “Going home on a Tuesday afternoon in February, I’m exhausted 

after a stressful workday. But with every subway stop my fatigue wears off and is replaced with 
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anticipation: what kind of dinner will they have for me tonight? My neighbors?” ( La Fond, 

Michael [Red.] Id22: Institut für Kreative Nachhaltigkeit, 2012, p. 75) 

Dagelijkse leven 

Er zijn zes kookgroepen van circa acht personen in Färdknäppen. Zij verzorgen gedurende een 

week vijf maaltijden op doordeweekse dagen. In de praktijk komt het er op neer, dat iemand in 

één week drie keer meewerkt aan het bereiden van de maaltijd en vervolgens vijf weken niet 

hoeft te koken. 

Mee-eten is niet verplicht, en in het 

algemeen is iedere bewoner vrij om 

wel of niet mee te doen aan sociale 

activiteiten. De mate van sociale 

contacten en ‘gezamenlijkheid’ 

verschilt van persoon tot persoon 

en is ook afhankelijk van de 

levensfase. 

Verplicht is wel het deelnemen aan 

een kookgroep en aan een 

schoonmaakgroep, beide eens in 

de zes weken. De woningbouwcorporatie betaalt aan de vereniging voor het schoonmaken van 

de gemeenschappelijke ruimtes. 

De gezamenlijke huishouding staat centraal. “We think that meeting regularly during dinner 

time and getting to know one another by working is really good”, zegt Kerstin Karneküll in een 

video op youtube. (Köpsell, 2013)   

Rondom het gezamenlijke werk worden er ook sociale activiteiten georganiseerd, zoals lezingen 

en muziekavonden. Er is een huis koor, dat ook regelmatig buiten Färdknäppen optreedt. Er zijn 

uitstapjes naar theater, film, tentoonstellingen en vogelaarstochten. Dit alles hangt af van de 

initiatieven die leden van Färdknäppen nemen. 

Open gemeenschap 

Färdknäppen is een open gemeenschap. Geïnteresseerden van buiten kunnen lid worden van 

de vereniging en deelnemen aan een kookgroep. In de week dat hun kookgroep de beurt heeft, 

kunnen ze mee-eten. Zo kunnen zij Färdknäppen beter leren kennen. Ook werkt dit in hun 

voordeel, als er een woning vrij komt en er nieuwe bewoners gekozen worden, zegt Kerstin 

Karneküll, bewoonster van het eerste uur en één van de initiatiefnemers van Färdknäppen.  

https://www.youtube.com/watch?v=zf6Didl27Ao
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Er worden af en toe vlooienmarkten georganiseerd voor bewoners en buurtbewoners. 

Daarnaast besteden de bewoners van Färdknäppen veel tijd en zorg aan het ontvangen van 

studiegroepen, andere initiatiefgroepen en overige belangstellenden.  

Rol woningcorporatie 

Dit project is gestart in een tijd dat het stadsbestuur in Stockholm politieke belangstelling had 

voor cohousing. In de periode 1983 – 1993 zijn meer dan 1000 wooneenheden in collectieve 

woonvormen gerealiseerd, de meeste in samenwerking met de gemeentelijke 

woningcorporatie Familje Boskader. Daarna werd het een lange periode moeilijker om 

cohousing projecten van de grond te krijgen, maar op dit moment staat de corporatie weer 

positief tegenover cohousing en is ze van plan samen met twee verenigingen van 

initiatiefnemers nieuwe projecten te starten . 

In het planproces werkt de woningcorporatie nauw samen met de toekomstige 

bewonersgroep. De corporatie levert de woningen op, maar ook de gemeenschappelijke 

ruimte, waaronder een keuken met professionele inventaris. De kosten voor de 

gemeenschappelijke ruimten worden doorberekend in de individuele huur.  

De bewonersvereniging van Färdknäppen heeft een overeenkomst met de woningcorporatie, 

naast de individuele huurcontracten die de leden hebben. De bewonersvereniging heeft het 

recht om zelf vrijkomende woningen toe te wijzen. De woningbouwvereniging betaalt de 

vereniging een marktconforme prijs voor het zelf schoonhouden en onderhouden van de 

gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. 

Het is ook belangrijk dat als een project eenmaal gerealiseerd is, de woningbouwcorporatie in 

dialoog blijft met de bewonersvereniging en niet probeert het complex net zo te beheren als 

gewone appartementengebouwen, zegt Kerstin Karneküll. 

Zorg 

De bewoners zijn er zelf van overtuigd dat het wonen in Färdknäppen het leven met minstens 

vijf jaar verlengd en dat mensen tot hun dood een goed leven kunnen leiden in Färdknäppen ( 

La Fond, Michael [Red.] Id22: Institut für Kreative Nachhaltigkeit, 2012, p. 74). Het komt zelden 

voor, dat bewoners genoodzaakt zijn naar een verpleeghuis te verhuizen. De reden is meestal  

dementie. 
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Cohousing in Zweden 
 
In Zweden wordt een cohousingproject een ‘Kollektivhus’ genoemd. De eerste Kollektivhusen 
in Zweden dateren uit de dertiger jaren en  waren heel anders van opzet: Dit waren 
appartementengebouwen waar een professionele staf aanwezig was die zorgde voor warme 
maaltijden, een crèche en andere huishoudelijke werkzaamheden. Toen dit in de zeventiger 
jaren  niet meer haalbaar was,  kwamen bewoners van Hässelby Family Hotel op het idee om 
de eerder uitbestede taken collectief op te pakken. Tegelijkertijd was een groep vrouwen (BIG, 
Bo i gemenskap; living in community) bezig ideeën te ontwikkelen voor nieuwe collectieve 
woonvormen. Het doel was om op die manier het huishoudelijk werk te verlichten. Ook was de 
verwachting dat het in een dergelijk collectief makkelijker zou zijn om alledaagse taken gelijk 
te verdelen tussen mannen en vrouwen. Zo is in Zweden deze nieuwe vorm van Kollektivhusen 
ontstaan. (Sangregorio, 2000)  
 
Er is in Zweden een belangenvereniging Kollektivhus.nu, die initiatiefgroepen ondersteunt en 
voorlichting geeft over deze alternatieve woonvorm. Er zijn iets meer dan 40 cohousing 
projecten in Zweden en de belangstelling ervoor neemt toe, ook van de zijde van non-profit 
woningcorporaties, zo staat te lezen op hun website.  
 

 

  

http://www.kollektivhus.nu/english/index_eng.html
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Wohnen mit Alt und Jung 

„Wat ons verbindt is de bewuste keuze voor het gemeenschappelijk wonen met meerdere 

generaties”. Zo staat te lezen op de website van ‘Wohnen mit Alt und Jung’ (WAJ) in Keulen 

Neu-Ehrenfeld. “Door veranderende familiestructuren is er steeds minder contact en steeds 

minder vanzelfsprekende steun en uitwisseling tussen verschillende generaties. De vereniging 

WAJ probeert het model van de traditionele grootfamilie te vertalen naar een gemeenschap 

waar de levendigheid van de jeugd verbonden wordt met de levenservaring van de ouderen. 

Wederzijdse burenhulp is even belangrijk als gezamenlijke activiteiten en het dagelijkse 

contact en dialoog.” De vereniging WAJ is in 1994 opgericht. In 2006 werd het 

appartementencomplex opgeleverd waar ze sinds die tijd samenwonen met jong en oud. 

Initiatief  

Nadat in 1994 een groep geïnteresseerden de vereniging WAJ heeft opgericht, legt de 

vereniging in de volgende jaren contacten met externe partijen en gaat ze op zoek naar grond 

om te bouwen. Verschillende plannen lopen op niets uit, tot in 2001 Die Ehrenfelder, een 

coöperatieve woningbouwvereniging, bereid is om samen met de groep te bouwen op een stuk 

grond in Ehrenfeldt. Gedurende de planvorming heeft de vereniging ondersteuning gekregen 

van zeer veel verschillende kanten, zoals de staat Nordrhein-Westfalen, de stad Keulen, 

belangenorganisaties voor 

gemeenschappelijke woonvormen 

en welzijnsorganisaties, zo is te 

lezen op de website van WAJ.   

De bewoners  

De bewoners van het woonproject 

zijn lid van de vereniging ‘Wohnen 

mit Alt und Jung E.v.’. Men streeft 

naar een leeftijdsverdeling van een 

derde jonger dan 40 jaar, een derde 

tussen de 40 en 60 jaar, en een 

derde ouder dan 60 jaar. Er wonen 

nu 12 kinderen in het project. De bewoners hebben een lidmaatschap van de 

bewonersvereniging, maar zij zijn ook lid van de woningbouwvereniging Die Ehrenfelder. WAJ 

heeft het recht om nieuwe huurders voor te dragen. 

  

http://waj.koeln/philosophie/
http://waj.koeln/der-verein/
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Architectuur 

Het nieuwbouwcomplex gelegen in Keulen Neuehrenfeldt bestaat uit 30 woningen en is in 2006 

opgeleverd. De woningen variëren in grootte, er zijn er van 50 m², 66 m², 80 m² en 92 m². Het 

zijn volledig zelfstandige woningen met een keuken, een badkamer, en een terras of balkon. Er 

is extra aandacht besteed aan toegankelijkheid: Het gebouw en de woningen zijn 

rolstoeltoegankelijk en drempelvrij. In het complex zijn twee liften. Gemeenschappelijk hebben 

de bewoners van WAJ een grote ontmoetingsruimte met kookgelegenheid op de begane grond, 

een hobbyruimte en een sport- en fitnessruimte voor alle leeftijden in de kelder. Er is een 

wasruimte met drie wasmachines en twee drogers en er zijn twee aparte ruimtes waar je je 

was te drogen kunt hangen. De ontmoetingsruimte heeft een keukenblok en 

rolstoeltoegankelijke douche en toilet. Deze ruimte kan omgebouwd worden tot een privé 

appartement.  

Er is een gemeenschappelijke tuin met een grote kinderspeelplaats, een fietsenberging, een 

terras aansluitend aan de ontmoetingsruimte, en verschillende andere zitjes. 

Op de begane grond is naast de ontmoetingsruimte een kleinschalige groepswoning waar 

professionele zorg geleverd wordt aan mensen uit de buurt die zorgbehoeftig zijn. Deze woning 

biedt plaats aan zeven personen. Een privé eenheid in deze groepswoning bestaat uit een 

woonslaapkamer van 21 m²  met een eigen douche en terras. De wooneenheden komen uit op 

een gemeenschappelijke ruimte met keuken, kantoor en therapeutische badkamer . De 

bewoners kunnen hun dag doorbrengen in de ontmoetingsruimte, maar ook in hun eigen 

kamer. Ze zijn zoveel mogelijk betrokken bij de normale dagelijkse, huishoudelijke taken. De 

thuiszorgorganisatie Zu Huss, die de zorg levert, hecht er veel waarde aan, dat bewoners zoveel 

mogelijk hun zelfstandigheid behouden.  

Visie 

Francesca Valentini, een jonge bewoonster van WAJ, vertelt over de onderlinge zorg en hulp. Zij 

heeft zelf geen kinderen, maar neemt soms een kind mee naar de bioscoop of gaat bij iemand 

babysitten. Een aantal gezinnen heeft samen een konijn. Er zijn ook ouderen die oppassen op 

kinderen, soms is dat betaald, en wordt op die manier ook de oudere die  met een klein 

inkomen moet rondkomen ondersteund. Als Francesca en haar man op vakantie gaan, zorgt 

iemand voor de goudvissen. Als zij met Kerstmis naar hun familie in Italië gaan, kunnen anderen 

hun appartement gebruiken voor logé’s. Francesca zegt: “Mijn vriend, die ook uit Italië komt, en 

ik woonden hier in Keulen samen in een soort studentenhuis, maar dat wilden we niet meer. We 

wilden meer in de samenleving staan en sociale verantwoordelijkheid dragen. In onze jeugd in 

Italië waren we gewend om veel meer contact met de buren te hebben. Je wist dat je altijd hulp 

kon vragen bij je buren, je kon altijd bij iemand aanbellen. Voor ons is dat de normale manier 

van leven, en dat vinden we hier terug.” 
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De alleen staande Norbert Fürneisen woont sinds 2006 in de woongemeenschap. Hij vertelt, 

dat hij het na zijn scheiding niet prettig vond om alleen te wonen. Het bevalt hem erg goed, 

vooral het contact met kinderen, de gezamenlijke activiteiten en het wonen met 

gelijkgestemden. “Maar”, zegt hij, “je moet geen 

problemen  hebben met stoeiende kinderen, de 

geur van barbecue of pratende mensen op het 

balkon naast je.” 

Dagelijks leven 

In deze woongemeenschap zijn er geen 

gezamenlijke maaltijden op regelmatige basis. 

Wel is er eens per maand een zondagsbrunch. Er 

zijn filmvertoningen, sport- en spelavonden, 

uitstapjes, en tuindagen. Sommige activiteiten 

zijn gepland en andere spontaan. Regelmatig 

opent een oudere bewoonster de 

gemeenschappelijke ruimte in de middag, en 

vangt ze daar de kinderen op of drinkt koffie met 

de andere gepensioneerden.  De 

gemeenschappelijke ruimte met slaapbank kan 

voor een klein prijsje gebruikt worden als logeerruimte. Er zijn twee kookclubs, die afwisselend 

op de donderdagavond in de gemeenschappelijke ruimte koken en eten. De clubs bestaan uit 

mannen, die lid zijn van de coöperatieve woningbouwvereniging De  Ehrenfelder. Dit zijn dus 

behalve bewoners van WAJ, ook buurtgenoten. 

Relatie met de buurt 

Alle leden van de coöperatieve woningbouwvereniging Die Ehrenfelder kunnen de 

ontmoetingsruimte van WAJ huren voor feesten en andere gelegenheden. Dit gebeurt zo’n 4 

tot 6 keer per maand. Afspraak is, dat de ruimte minimaal één dag in het weekend niet 

verhuurd wordt en beschikbaar blijft voor WAJ. 

Rol externe partijen 

De woningbouwvereniging Die Ehrenfelder en begeleidende partijen hebben een belangrijke 

rol gespeeld in het planproces van WAJ. Nu functioneert de WAJ autonoom, vertelt Francesca 

Valentini. Wel krijgt WAJ  bijvoorbeeld €300,- van Die Ehrenfelder om hun 25-jarig bestaan te 

vieren. Door de coöperatieve structuur is er meer contact tussen de woningbouwvereniging en 

haar leden, en tussen de leden van binnen en buiten de woongemeenschap.  

http://www.wohnen-im-alter-nrw.de/content/e1871/e1887/e2117/


 
 

www.kcwz.nl 
 

 

De stad Keulen geeft op haar website informatie over “mehrgenerationenwohnen”, en langs 

deze weg is Francesca op het spoor gekomen van WAJ. Ook de vereniging Neue Wohnformen 

im Alter, een organisatie die initatieven ondersteunt, promoot actief deze nieuwe woonvorm. 

Zorg 

Het oorspronkelijke idee was, dat als woongroepleden niet meer zelfstandig zouden kunnen 

wonen, ze zouden kunnen doorschuiven naar de zorgunit in hetzelfde gebouw. Tot nu toe is dat 

nog niet gebeurd. Er is één bewoonster van WAJ die er misschien in de nabije toekomst naar 

toe zal gaan. Op dit moment gebruikt ze de lunch in de zorgeenheid. 

Er is niet heel veel contact tussen de beide woongemeenschappen. Een bewoner van de 

zorgeenheid komt regelmatig naar de zangavonden in de ontmoetingsruimte, er worden 

wederzijds hand- en spandiensten verricht. Sommige bewoners van WAJ maken ook gebruik 

van thuiszorg, maar die is meestal niet van ZuHuss, maar van andere thuiszorgorganisaties. 

 
Mehrgenerationenwohnen in Duitsland 
 
In 2010 zijn er in Duitsland naar schatting ongeveer 500 woongemeenschappen met circa  
20.000 inwoners, op een bevolking van 80 miljoen. De eerste woongemeenschappen in 
Duitsland werden in de 70er  jaren gevormd door mensen die een alternatief zochten voor het 
kerngezin. In de 90er jaren kwamen er net als in Nederland seniorenwoongroepen. Anders dan 
in Nederland, zijn sinds 2000 in Duitsland vele multigenerationele woonprojecten (Federowitz, 
2012) ontstaan. 
 
In Duitsland is de overheid vaak actief betrokken bij alternatieve woonvormen.  Een voorbeeld 
is de stad Keulen, die in het kader van een experiment vijf initiatiefgroepen heeft ondersteund, 
zo staat op haar website te lezen. Voor het experiment stelde zijn €850.000,- beschikbaar.  
Conclusie van het experiment is dat dit geleid heeft tot vijf geslaagde projecten de sociale 
woningbouw. Subsidiëring  van nieuwe initiatieven in de toekomst blijft noodzakelijk, zowel 
voor begeleiding van het planproces als de extra kosten van gemeenschappelijke ruimtes. Een 
andere voorwaarde is moed en engagement van innovatieve investeerders.” Dit met het doel 
de variëteit in het woningaanbod in de stad te vergroten. 
 
Er zijn verschillende maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het geven van 
informatie en het ondersteunen van initiatiefgroepen. Zie bijvoorbeeld de websites van Neues 
Wohnen im Alter, en FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e. V. - Bundesvereinigung. Ook 
organisaties op het gebied van zorg en welzijn geven uitgebreid informatie over 
gemeenschappelijke woonvormen. Zie bijvoorbeeld de website van Der Paritätische 
Nordrhein-Westfalen, een samenwerkingsverband van 3000 welzijnsorganisaties in de 
deelstaat. 
 
 
 

http://www.stadt-koeln.de/service/produkt/mehrgenerationenwohnen-neue-wohnformen-koeln
http://www.nwia.de/
http://www.nwia.de/
http://www.fgw-ev.de/index.php?id=zuhauseimalter0
http://www.wohnen-im-alter-nrw.de/content/e1871/e1887/e2117/
http://www.wohnen-im-alter-nrw.de/content/e1871/e1887/e2117/
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Swan’s Market 

Swan’s Market is een oude markthal in het historisch stadscentrum van Oakland, Californië in 

de Verenigde Staten. Het bestaande gebouw, dat in verschillende delen gebouwd werd 

tussen 1917 en 1940, beslaat een heel stadsblok en staat op de monumentenlijst.  In 2000 is 

Swan’s Market herontwikkeld. In de markthal zijn nu gevestigd: een nieuwe verswarenmarkt, 

restaurants, kantoren, het Museum of Children’s Art, 18 appartementen in de betaalbare 

huursector en een cohousingproject met 20 koopappartementen. De aanwezigheid van een 

cohousing initiatief was van groot belang voor het welslagen van dit project. 

Initiatief 

De Markthal dateert uit 1917 en was jarenlang een bloeiend centrum, tot het oude 

stadscentrum in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw aan betekenis verloor door de 

bouw van nieuwe suburbs. Het gebouw sloot in 1984 en stond sindsdien leeg. The ORA 

(Oakland Redevelopment Authority) schreef  een prijsvraag uit om dit stadsdeel in het 

historisch stadscentrum van Oakland te revitaliseren. De non-profit East Bay Asian Local 

Development Corporation (EBALDC) was één van de drie projectontwikkelaars die een plan 

instuurde en zij wonnen de prijsvraag met 

hun voorstel voor een mixed-use 

programma. The Cohousing Company, een 

architectenbureau dat gespecialiseerd is in 

cohousing en gevestigd in Oakland, zocht 

een locatie voor een initiatiefgroep die 

geïnteresseerd was in een 

cohousingproject in het oude centrum van 

Oakland.  Zij zochten contact met EBALDC 

en de samenwerking kwam tot stand. 

De aanwezigheid van een cohousing 

initiatiefgroep was onmisbaar bij dit 

planproces. Voor de projectontwikkeling 

richtte de cohousing initiatiefgroep een 

naamloze vennootschap op. Zij leenden 

geld aan de projectontwikkelaar om het 

project te ontwikkelen. Het feit dat er 

geïnteresseerden waren voor een 

marktconforme woning in deze vervallen wijk, maakte dat andere partijen vertrouwen kregen 

in het project en eerder geneigd waren te investeren in de plannen. Ook heeft de cohousing 

initiatiefgroep gepleit voor bereikbare huurwoningen in Swan’s Market (Fromm, 2012, p. 368).  
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In het planproces is nauw samengewerkt door The Cohousing Company, het architectenbureau 

en de initiatiefgroep. De taak van The Cohousing Company was het opstellen van een 

programma van eisen voor de gemeenschappelijke ruimtes samen met de initiatiefgroep en het 

werven van nieuwe leden. Voordat het project werd opgeleverd, waren alle twintig woningen 

verkocht. 

De bewoners 

Er wonen 32 volwassenen en 3 kinderen, twee tieners en een baby, in de 20 woningen in 

Swan’s Market.  Dit zijn voor circa twee derde vrouwen en één derde mannen. Er is heel weinig 

verloop. In de 15 jaar van hun bestaan is er nog maar zeven keer een wisseling van bewoners 

geweest. Twee keer was dit vanwege een sterfgeval. Dit betekent ook, dat de gemiddelde 

leeftijd van de bewoners stijgt, en de kinderen die er bij de start woonden, volwassen zijn 

geworden. De leeftijd van de bewoners varieert nu (juni 2015)  van 1- tot 80+.  

Nieuwe bewoners 

De cohousing projecten in de Verenigde Staten zijn meestal projecten in de koopsector. Anders 

dan bij de woongemeenschappen in Zweden en Duitsland worden nieuwe bewoners niet 

gekozen door de zittende bewoners. “The individuals pick the community. The community 

doesn’t pick them” zegt Chuck Durrett van de Cohousing Company. “There is no such thing as 

like-minded people.” 

Michael Coleman: “Het is illegaal om iemand uit te sluiten. Volgens de wet mogen nieuwe 

bewoners niet gekozen worden door de zittende bewoners. We moedigen het wel aan, dat 

geïnteresseerden eerst komen kennis maken en een vergadering bijwonen, voordat ze een 

appartement kopen. En de meeste bewoners hebben ermee ingestemd dat ze hun woning niet 

zullen verhuren of verkopen aan iemand die niet geïnteresseerd is in cohousing, maar dit is niet 

af te dwingen.” 

Dit betekent, dat Swan’s Market niet kan streven naar een bepaalde groepssamenstelling, maar 

dat zij afhankelijk is van geïnteresseerden.  

Architectuur 

De architect (Pyatok architects) streefde ernaar de originele structuur van het gebouw zo veel 

mogelijk intact te laten. Doordat de privé appartementen in hoge dichtheid zijn gebouwd, bleef 

er ruimte over voor gemeenschappelijke ruimten. Dit betekende wel dat de bewoners ‘flexibel’ 

moesten zijn in hun wensen, om een en ander financieel en ruimtelijk te kunnen realiseren. 

Er zijn 20 woningen variërend van 63 m² tot 142 m². De gemeenschappelijke ruimte beslaat iets 

meer dan 300 m². Deze bestaat uit een eetkamer, keuken, zitkamer, kinderkamer, logeerkamer, 

klusruimte, wasruimte, fitnessruimte en berging. Alle appartementen zijn gelegen aan een 

http://money.usnews.com/money/retirement/articles/2015/04/20/how-baby-boomers-are-creating-their-own-retirement-communities?page=2
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brede gemeenschappelijke ‘straat’ tussen de woningen. Ook hoort er bij het cohouse een tuin,  

een iets verhoogde groene zone, die uitkijkt  

op de openbare binnenplaats waar de winkels en restaurants gevestigd zijn. De tuin fungeert 

als buffer tussen het cohouse en de publieke ruimtes. De architect stelt, dat hij nooit een 

dergelijke publieke binnenplaats had ontworpen als er geen sprake was geweest van de nabij 

gelegen cohousing gemeenschap, die de binnenplaats vanuit haar gemeenschappelijke ruimte 

overziet (Fromm, 2012, p. 370). Zonder sociale controle van de bewoners van Swan’s Market 

zou de publieke binnenplaats te 

anoniem zijn geweest. 

Michael Coleman, architect en 

bewoner van Swan’s Market vindt het 

van vitaal belang, dat een 

initiatiefgroep betrokken is bij het 

planproces. De initiatiefgroep stelde  

‘de straat’ tussen de woningen voor. 

Architectuur kan ontmoeting 

stimuleren, vindt Coleman.  Bij Swan’s 

Market grenzen de keukens van de 

appartementen aan de 

gemeenschappelijke binnengang.  Als 

bewoners naar de garage gaan of naar 

hun brievenbus, komen ze altijd langs 

de woningen van andere bewoners. 

Bewoner Neil Planchon vertelt over Swan’s Market Cohousing in een video op Youtube. De 

bewoners zijn trots op de gemeenschappelijke ruimtes en de mooie binnentuin. Ze zijn 

intensief betrokken geweest bij de planvorming en ze zijn erg tevreden over het resultaat.  

Dagelijks leven 

Drie maal per week wordt er gekookt en gezamenlijk gegeten in de gemeenschappelijke ruimte. 

Eens in de maand is er een bestuursvergadering van de Home Owners’ Association, de 

bewonersvereniging van Swan’s Market. Individuele leden kunnen het common house ook 

gebruiken voor privé-bijeenkomsten, bijvoorbeeld een leesclub. Dit gebeurt een paar keer per 

maand. Er is een kinderkamer, waar de kinderen kunnen spelen, en daar wordt eens per week 

yogales gegeven. De fitnessruimte en de wasruimte met wasmachines worden intensief 

gebruikt, vertelt Michael Coleman.  

Een groot aantal zaken wordt in zelfbeheer gedaan. Er zijn daarom werkdagen op zaterdag en 

zondag, eens in de maand, met uitzondering van de maanden december en juli. De werkdagen 

duren ongeveer 4 uur. Van ieder lid wordt verwacht dat hij jaarlijks meedoet aan vier van 

http://www.meetup.com/ebcoho/pages/Swans_Market/
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dergelijke dagen. Ook is het de bedoeling dat iedereen meewerkt aan het gezamenlijke koken 

en aan de maandelijkse  vergaderingen. 

Visie 

Je buren kennen is van groot belang voor de kwaliteit van leven, vindt Joani Blank, die 

betrokken was bij het initiatief Swan’s Market. Bewoner Michael Coleman vindt ook, dat het 

wonen in een community voordelen heeft.  “Communities have more coöperation, better sense 

of belonging, are just better places to be than off all on your own. Even single family detached 

homes are better in areas that have some sense of community, and here it’s built in.” 

Relatie met de buurt 

De bewoners van Swan’s Market Cohousing zijn actief in de buurt, de een wat meer dan de 

ander. Er zijn regelmatig contacten met de andere bewoners en gebruikers van Swan’s Market, 

vertelt Michael Coleman. De 

gemeenschappelijke ruimte wordt 

soms gebruikt voor 

buurtvergaderingen. Voorwaarde 

voor het gebruik van de 

gemeenschappelijke ruimte door 

andere groepen is, dat er ook een 

eigen bewoner deel van uitmaakt. De 

bewoners maken gebruik van de 

nabijgelegen winkels en restaurants. 

Michael Coleman: “Wij houden er van 

om in het centrum van de stad te 

wonen, in een levendige, stedelijke buurt vlak bij openbaar vervoer. Dan kan je niet veel beter 

vinden dan dit.” 

Zorg 

De bewoners van Swan’s Market hebben er voor gekozen in een project met alle leeftijden te 

wonen. Met het ouder worden denken de bewoners er wel over na hoe te wonen als zij 

zorgbehoevend worden. “We are quite concerned”, schrijft Michael Coleman. Er is een speciale 

werkgroep die zich met het onderwerp bezig houdt. Een aantal leden is betrokken bij 

werkgroepen die zich bezig houden met de vraag hoe zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 

wonen. 

  

http://www.themonthly.com/feature1311.html
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Cohousing en senior cohousing in de Verenigde Staten 

 
In de Verenigde Staten is cohousing steeds bekender te worden, sinds het architectenechtpaar 
Charles Durrett and Kathryn McCamant het concept importeerde vanuit Denemarken.  
Volgens hun filosofie van zijn gezamenlijke maaltijden essentieel in een cohousing 
gemeenschap. “The Danes would say you don’t have cohousing without it,” zegt Durrett. 
“Breaking bread is the most timeless means in which communities are stitched together.” De 
meeste cohousing gemeenschappen in Amerika hebben tenminste drie gezamenlijke 
maaltijden per week. 
 
Inmiddels is Amerika het land waar de meeste cohousing projecten worden gerealiseerd 
(Killock, 2014). Cohousing projecten delen het streven naar een levendige buurt met het ‘New 
Urbanism’, een trend in de Verenigde Staten, die ook gericht is op het creëren  van een ‘sense 
of community’ in nieuwbouwwijken. Er is ook een groot verschil; bij wijken die gebouwd 
worden volgens het ‘New Urbanism’ concept worden de voorwaarden gecreëerd voor 
ontmoeting en sociale contacten, bij een cohousingproject is de sociale structuur er al voordat 
het project wordt opgezet. 
 
Er zijn nog niet veel senior cohousing projecten in de Verenigde Staten, maar de belangstelling 
voor deze woonvorm groeit explosief, getuige de vele websites en publicaties in de pers. Deze 
projecten sluiten goed aan bij het streven naar ‘active aging’. Ook in Amerika blijven ouderen 
liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar dit heeft ook zijn schaduwkanten, zeker in de 
Verenigde Staten, waar men zijn buren vaak nauwelijks kent. Een voordeel van cohousing 
speciaal voor senioren is volgens Durrett, dat deze woonvorm aan hun specifieke behoeften 
kan worden aangepast. Bij de senior cohousing projecten wordt er veel aandacht besteed aan 
de toegankelijkheid van de gebouwen. Vaak wordt er ook een extra ‘caretaker suite’ gebouwd, 
waar een verzorger kan wonen, als dit nodig is. (Durrett, 2009). 
 
 

 

Els de Jong, WONO 

juli 2015 

 

Fotografie: Kerstin Karneküll en Els de Jong (Färdknäppen), Anita Bous (Wohnen mit Alt und 

Jung), Dorit Fromm en Michael Coleman (Swan’s Market).  

http://money.usnews.com/money/retirement/articles/2015/04/20/how-baby-boomers-are-creating-their-own-retirement-communities?page=2
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Websites 

www.kollektivhus.nu (Zweden) 

www.cohousing.org (Verenigde Staten) 

www.wohnbund.de; FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e. V. - Bundesvereinigung (Duitsland) 

Over woongemeenschappen in Nederland 

www.kcwz.nl/woonvariaties (Dossier woonvariaties Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) 

www.lvgo.nl en www.gemeenschappelijkwonen.nl (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk 

wonen van Ouderen) 

www.wbvg.nl (Woningbouwvereniging Gelderland, specialist in collectief wonen in zelfbeheer) 

www.woonsaem.nl (Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten ) 

www.stichtingsing.nl (Stichting Sing bevordert groepswonen in Den Haag) 

Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland 

Laat u van 2 tot en met 4 september 2015 inspireren door intergenerationele woonprojecten 

van onze Oosterburen! Ontmoet lokale pioniers en ontdek hoe burgers, overheden en 

organisaties effectief kunnen samenwerken om generaties te verbinden. Lees meer »  

http://www.kollektivhus.nu/
http://www.cohousing.org/
http://www.wohnbund.de/
http://www.fgw-ev.de/index.php?id=zuhauseimalter0
http://www.kcwz.nl/woonvariaties
http://www.lvgo.nl/
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/
http://www.wbvg.nl/
http://www.woonsaem.nl/
http://www.stichtingsing.nl/
http://www.kcwz.nl/webetui_wysiwyg/agenda/studiereis-meergeneratie-wonen-in-duitsland

