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Gemeenschappelijke
woonvorm bewijst
zijn nut tijdens
lockdowns (en dan
vooral de tuin)

COHOUSING:
nooit eenzaam
in coronatijden

Joeri Bal
Projectontwikkelaar
en cohouser

‘‘Door de coronacrisis beseffen
mensen weer hoe
belangrijk sociaal
contact is. Als je
in een cohousingproject woont,
dan kies je automatisch voor
sociaal contact.’’

Marlies Lenaerts
Bewoner

‘‘Ik durf onze foto’s uit
de lockdown nergens
te posten, want je beseft wel dat we veel
geluk hebben met
onze situatie. Andere
mensen hebben het
veel zwaarder, door
corona worden
de contrasten
heel groot.’’

Een deel van de bewoners van het domein Boterberg in
Kalmthout, met op de achtergrond hun huizen. FOTO MIA UYDENS

om elkaar te zien.” De kinderen
hebben een pannetje op het vuur
gezet om kastanjes te poffen en
de volwassen drinken samen een
glas. Het woord idyllisch lijkt niet
eens overdreven.
“Voor corona sprongen we gemakkelijker bij elkaar binnen,
maar dat doen we nu niet”, vertelt
Barbara Poppe. “Zeker tijdens de
eerste lockdown was het prachtig
weer, dus deden we gewoon alles
buiten. De kinderen hebben hier
ook eindeloos samen gespeeld,
we beseffen dat dat een luxe is in
deze tijd.”
Om de thuiswerkende ouders tegemoet te komen, waren er zelfs
twee werkplekken ingericht in
het kasteel. “Normaal kunnen we
daar ook samen koken en eten,
maar dat was nu toch geen goed
idee”, zegt Bert Coessens. “Dan
konden we de ruimte anders gebruiken.” Boodschappen deden
de bewoners om de beurt. Handig, want dan moest niet iedereen
afzonderlijk naar de supermarkt.
En zo kwamen ze de lockdown eigenlijk vrij goed door. Barbara
Poppe: “Er ontstaan ook nieuwe
gewoontes. Samen buiten eten
bijvoorbeeld, dat hebben we andere jaren nooit gedaan.”
Goele Van Dijck merkt dat de
tuin beter benut wordt. “De
zwemvijver was vroeger de centrale plek waar iedereen naartoe
trok. Nu ontdekken we ook andere plekken waar je even kan zitten werken of waar je tot rust kan
komen.” Zelf heeft ze geen partner en geen kinderen. “Bij vrienden in dezelfde situatie zag ik
vaak dat mensen zich erg alleen
voelden. Ik kan wel altijd iemand
aanspreken als ik wil, dat is een
zegen.”

Corona-boomhut
Ook in de stad zijn er heel wat
cohousingprojecten waar ze tijdens de lockdowns tenminste elkaar nog hebben. In de vroegere
Aperitieven aan het vuur kan coronaveilig. FOTO

Fotoboek
In de eerste lockdown was de
groene poort naar de tuin de
grens tussen de bubbel van de bewoners en de buitenwereld. “Als
er eens familie of vriendjes langskwamen, dan speelden ze in de
voortuin”, vertelt Youri De Pele-
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Youri, Liesbeth, Johnny en Marlies met een deel van de kinderen van
de vier gezinnen in de vroegere rijkswachtkazerne in Deurne. “Deze
woonvorm is nu ideaal.” FOTO JAN VAN DER PERRE

Samen in de keuken staan of
spontaan bij elkaar binnen
springen, doen de bewoners
niet meer. Maar cohousing is
helemaal nog niet zo’n gek idee
in coronatijden. De kinderen
hebben altijd vriendjes om
mee te spelen, er is altijd een
ouder in de buurt om ze in de
gaten te houden, en boodschappen doen kan in een beurtrol.
“Eigenlijk is dit nu ideaal.”
Max, Tinka (met kip Coco), Felix, Kamil en Jolan in hun zelfgebouwde kamp.

Een spoiler alert is misschien
niet de juiste term, maar laat het
ons dan een waarschuwing noemen: dit wordt een vrolijk verhaal. Niet alleen omdat er al genoeg miserie in de wereld is, behoorlijk dicht bij huis zelfs, maar
omdat een woonvorm die decennia geleden al populair was, ineens bijzonder goed blijkt te passen bij de vreemde tijd waarin we
zijn beland.
Joeri Bal woont sinds een jaar of
vier met zijn gezin in een van de
vroegere stallen van kasteel Boterberg in Kalmthout. In 2014
kochten ze het samen met twee
andere gezinnen aan en verbouwden ze het tot cohousingproject.

rijkswachtkazerne aan de August
Van de Wielelei in Deurne wonen
sinds vijf jaar vier gezinnen. “Het
was sinds maart steeds even zoeken naar de manier waarop we de
regels moesten interpreteren”,
vertelt Marlies Lenaerts. “Tijdens
de eerste lockdown hebben we
beslist dat we niet meer bij elkaar
binnen komen. Voor de veiligheid
en ook omdat iedereen thuis aan
het werk was. Als er dan ineens
nog een bende kinderen bij komt,
is dat veel te druk.” De gemeenschappelijke tuin werd heel intensief gebruikt: die was het speeldomein van de kinderen en ook
de plek waar de ouders elkaar
bleven ontmoeten.
’s Morgens maakten de kinderen
thuis hun schoolwerk, ’s middags
speelden ze samen buiten. “Veel
vrienden waren jaloers”, vertelt
Kamil (10). “Wij hadden elkaar
nog. We hadden al een goeie
band, maar die is nu nog beter.
Als iemand eens weg was in het
weekend, dan misten we die harder dan anders. We hebben ook
samen een groot kamp gebouwd
met een boomhut eraan.”
Omdat de tieners ook behoefte
hadden aan een eigen plek, zonder de kleinere kinderen, maakten ze hun eigen clubhuis in de
kelder. Die loopt onder alle huizen door, dus dat is naast de tuin
ook een gemeenschappelijke
plek. “Heel gezellig”, zegt Tinka
(13). “We hebben er ook een keer
geslapen. Alleen is iedereen om
vier uur ’s nachts naar zijn eigen
huis gegaan omdat de wasmachine en de regenwaterpomp toch
wel veel lawaai maakten.”

Felix, Kamil, Tinka en Jolan in het clubhuis voor tieners in de kelder.

Als projectontwikkelaar realiseerde hij met Heem ook al andere cohousingprojecten in het Antwerpse.
“Zo’n lockdown had natuurlijk
niemand zien aankomen, maar
op zo’n moment zie je nog meer
dan anders de voordelen van cohousing. In steden moesten buren
elkaar opnieuw leren kennen en
worstelden veel mensen met eenzaamheid. Door de coronacrisis
beseffen mensen weer hoe belangrijk sociaal contact is. Als je in
een cohousingproject woont, dan
kies je automatisch voor sociaal
contact”, vertelt Joeri. “Dan is het
ook evident om in zo’n situatie op
je buren terug te vallen. Als alles
wegvalt, zijn je naaste buren ook
de mensen die je het meeste ziet.
Dan is het al veel waard om buiten even bij te praten.”
Bert Coessens is het daarmee
eens. “Mijn moeder woont in een
nieuwe wijk, en ik merk dat het
onderlinge contact daar heel be-

perkt is. Mensen moeten een
drempel over om met elkaar in
contact te komen. Bij cohousing is
het de bedoeling dat je een aantal
dingen samen doet: de tuin onderhouden, in de moestuin werken, de maandelijkse klusjesdag.
Daardoor trek je automatisch
meer met elkaar op.”

Nieuwe gewoontes
Het is donderdagmiddag, de kinderen zijn terug van school en
ook de meeste volwassenen zijn
thuis. In de tuin staat Elke Van
Daele soep te koken op een vuur
in een grote pot van vijftig liter.
“Normaal doe ik catering, maar
dat ligt nu allemaal stil”, vertelt
ze. “Ik werk ook bij bioboerderij
Kempengoud. Met de verse
groenten van het veld maak ik nu
soep die ik kan verkopen. Het
doet me goed om zo veel buiten te
zijn, ook mentaal. Er komen vaak
ook andere bewoners bij het vuur
zitten, dat is een veilige manier

Elke is soep aan het maken. Hannes, Joeri, Sophie, Goele, Suzanne, Rosa, Barbara, Kobe, Bert en Nils zitten eromheen. FOTO MIA UYDENS

cijn. “De tweede lockdown is anders, omdat er sowieso meer contact is met de buitenwereld. Sommige ouders moeten af en toe
naar hun werk en de kinderen
gaan naar school of hobby’s. Ook
door het koudere weer is elk gezin
meer op zichzelf teruggeplooid.”
Een van de bewoners heeft corona gehad, maar niemand anders
is ziek geworden. “Gelukkig, dat
wil zeggen dat we ondanks onze
originele woonvorm toch ook de
veiligheid en gezondheid kunnen
garanderen”, zegt Marlies.
Terwijl de meeste mensen hun
verjaardag alleen met hun gezin
thuis moesten vieren, hebben de
bewoners van de vroegere rijkswachtkazerne toch samen nog
feestjes kunnen vieren. “Buiten
en op afstand, maar dat is toch
feestelijker dan niks.” Kamil kreeg
van zijn vriendjes bovendien een
verrassingsfeestje in de voortuin.
Achterin de tuin werd voor zijn
feestje met de bewoners een gelegenheidsfrietkot ingericht.
“De kinderen vonden dat we een
fotoboek moesten maken van
heel die coronaperiode, dus dat
hebben we maar gedaan”, zegt
Marlies. “Zij noemen het ook de
coronavakantie. Als je alle foto’s
nu ziet, ziet het er echt heel gezellig uit. Ik durf die foto’s nergens te
posten, want je beseft wel dat we
veel geluk hebben met onze situatie. Deze woonvorm is nu ideaal.
Andere mensen hebben het veel
zwaarder, door corona worden de
contrasten heel groot.”
Ondertussen maken de kinderen
al plannen voor een kerstfeest
met de buren buiten. Het eten zal
op het vuur bereid worden, dat
staat al vast. “En dan sneeuwt het
en dan bouwen we een iglo”,
roept iemand. “Jaaaaa, een iglo”,
joelt de rest. Het plan is unaniem
goedgekeurd. Laat die sneeuw
maar komen.
MAAIKE FLOOR

