
Maria Van Eyken (66) en Vera Sneppe (62) stapten 
eind vorig jaar een nieuwe levensfase in: ze verhuisden 
naar De Notenkraker, het eerste samenleefhuis in 
Vlaanderen voor 55-plussers. De zestien bewoners 
hebben elk een eigen (huur)appartement, maar delen  
een woonruimte met keuken, een gastenkamer,  
een hobbyruimte, een fietsenstalling en de tuin.

De schilderijen staan tegen de muur in de gang, klaar 
om opgehangen te worden. Onder de trap wachten nog 
enkele verhuisdozen. Langzaam maar zeker vinden de 
bewoners van De Notenkraker op de Janseniussite hun draai 
in hun nieuwe thuis. Maria en Vera wachten ons op in de 
gemeenschappelijke woonkamer. Een bonte verzameling 
van zetels en kasten in allerlei maten en kleuren geeft de 
zithoek een heel eigen karakter. ‘De meubels komen van 
verschillende bewoners, elk met hun eigen smaak’, zegt 
Maria. ‘Maar in deze opstelling kon iedereen zich wel vinden.’

Tegen vereenzaming
Maria heeft als Europees ambtenaar in binnen- en 
buitenland gewerkt. Met het ouder worden zocht ze haar 
thuisstad Leuven weer op. ‘Ik heb geen kinderen, of familie 
waar ik een nauwe band mee heb. Bovendien woonde ik in 
een wijk waar je amper contact hebt met de buren. Ik voelde 
me vereenzamen en besloot daar iets aan te doen. Zo ben 
ik in contact gekomen met Abbeyfield Vlaanderen, een vzw 
die betaalbare en duurzame cohousingprojecten opzet voor 
55-plussers. Nadat ik enkele Abbeyfieldhuizen in Brussel 
had bezocht, was ik helemaal gewonnen voor het concept. 
De bewoners steken er zelf de handen uit de mouwen, 
maken afspraken, vergaderen ... Een heel verschil met een 
serviceflat of een rust- en verzorgingstehuis.’

Abbeyfield polste naar de interesse voor een 
cohousingproject in Leuven en vond al snel voldoende 
kandidaten. Tijdens maandelijkse vergaderingen met de 
toekomstige bewoners werden de plannen concreter. 
Sommige bewoners werden gaandeweg vrienden. Ook Vera 
sloot zich aan, samen met haar partner Danny. ‘Ik hou van 
de dynamiek in de groep. We zijn allemaal actieve mensen 
die aan vrijwilligerswerk doen en graag bezig blijven. 
Daarom is deze locatie ook perfect. Er wonen gezinnen, 
senioren en studenten in de buurt. Er is een school vlakbij en 
het centrum ligt op wandelafstand.’

Handen omhoog!
Nog steeds houdt de groep één keer per maand een 
bewonersvergadering, samen met een vertegenwoordiger 
van Abbeyfield Vlaanderen. Vera: ‘Vaak gaat het om 
praktische dingen: wie maakt de volgende gezamenlijke 
maaltijd, waar moet je je afval sorteren … Daarnaast 
hebben we ook werkgroepen die verantwoordelijk zijn 
voor de tuin, het gebouw, de brandveiligheid en de externe 
communicatie.’

Maria: ‘Elke beslissing proberen we in overleg te nemen. 
Soms moeten we stemmen, zoals over de kleur van de 
gordijnen, of bij welke internetprovider we aansluiten. Dat 
doen we met handopsteking. Als we ergens echt niet uit 
zouden raken, bemiddelt Abbeyfield. Maar zover is het 
gelukkig nog niet gekomen.’

De Notenkraker: het eerste Vlaamse samenleefhuis voor 55-plussers

‘Er is zó veel mogelijk  
als je in groep leeft’

Vera en Maria in de gemeenschappelijke 
leefruimte van De Notenkraker.
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Cohousen: hoe pak je het aan?
Naast De Notenkraker telt Leuven nog drie 
andere vergunde cohousingprojecten: BotaniCo 
aan de Kapucijnenvoer, Wijg & Co aan de Baron 
Descampslaan in Wijgmaal en De Sijs aan de 
Geldenaaksebaan in Heverlee.

De stad Leuven is voorstander van cohousen 
als duurzame woonvorm. Maar als je je huis 
wil herinrichten om er een samenleefproject 
te beginnen, moet je je wel aan enkele regels 
houden. Kathleen Lambié, hoofd van de dienst 
bouwen, wonen en milieu: ‘Als je het aantal 
wooneenheden van een gebouw wijzigt, heb je 
een omgevingsvergunning nodig. Leuven verbindt 
daar extra voorwaarden aan om de kwaliteit 
van het project te garanderen. Zo moeten de 
wooneenheden een gemiddelde oppervlakte 
hebben van 90 m2. De bewoners moeten zich 
ook samen engageren om deel te nemen aan 
een cohousingproject. Dat kan door een vzw op 
te richten, een overeenkomst af te sluiten of een 
andere formele samenwerking op te zetten.’

Zonder vergunning?
Kan je cohousen ook zonder omgevingsvergunning? 
‘Ja, maar dan ben je aan strikte regels gebonden. 
Je mag geen aparte wooneenheden inrichten of 
extra huisnummers of deurbellen aanbrengen. 
Eigenlijk leef je dan als een gezin samen, ook 
al zijn de bewoners niet verwant. Als het om 
een huurhuis gaat, moeten alle bewoners op 
het huurcontract staan en ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister van de stad. Dat heeft 
financiële, fiscale, juridische en sociale gevolgen. 
Zo kan je uitkering dalen omdat je niet langer als 
alleenstaande wordt beschouwd. En als een van 
je medebewoners de huur niet betaalt, kan de 
verhuurder bij jou aankloppen om het volledige 
bedrag op te hoesten.’

‘De stad hanteert die regels omdat we de huurders 
én de huurprijzen willen beschermen. Als we 
samenhuizen zomaar zouden toelaten, zouden 
de huurprijzen de hoogte in gaan. Vijf werkende 
mensen die samenhuizen betalen immers 
gemakkelijker een hoge huurprijs dan een gezin.’

 Wie vragen heeft over cohousen, kan ze 
stellen aan de dienst bouwen (016 27 25 55, 
bouwen@leuven.be). 55-plussers die  
interesse hebben in samenhuizen, kunnen  
bij Abbeyfield Vlaanderen terecht  
(info@abbeyfield.be).

Gedeelde rekening
De bewoners hebben zich verenigd in een vzw met een 
bankrekening voor alle gedeelde kosten. ‘Bijvoorbeeld 
de aankopen voor het maandelijkse gemeenschappelijke 
kookmoment of het gebruik van de gemeenschappelijke 
wasmachine. Verder betaalt iedereen gewoon de huur van 
zijn appartement en de gemeenschappelijke delen. En wie 
wil vertrekken, kan dat. Er is wel een opzegtermijn van drie 
maanden.’

Niemand zal zich eenzaam hoeven te voelen in De 
Notenkraker. De bewoners leven, wonen, koken en eten 
dan wel elk in hun eigen appartement, toch is er op dode 
momenten altijd wel iemand te vinden voor een gezellige 
babbel of een kop koffie. ‘Een van de volgende dagen vraag 
ik via het prikbord wie zin heeft in een spelletje Rummikub’, 
zegt Maria. ‘Er is zó veel mogelijk als je in groep leeft.’
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