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ook. 

druk en opmaak
Drukkerij Pasklaar
Sittard

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 no-
vember 2012 bij CW-Lismortel in Eindhoven zijn 
de rapporten van de Wetenschapswinkel Wage-
ningen besproken.
Centraal Wonen voor iedereen, ongeacht leef-
tijd of inkomen, is altijd een belangrijke doelstel-
ling voor ons geweest. Nu mogen mensen met 
een hoger inkomen dan € 34.085.- niet meer in 
een sociale huurwoning en kunnen de lagere 
inkomens de dure huurwoningen niet meer be-
talen. Wat kunnen we eraan doen?
Eerst duidelijk hebben wat je belangrijk vindt en 
hoe je verder wilt.
Voor wie moet CW toegankelijk zijn?
•	 Voor zeer gemotiveerden die de doelstelling 

onderschrijven, of voor mensen die snel een 
woning nodig hebben? Of streef je naar maximale diversiteit?

•	 Wat is je eigen motivatie om gemeenschappelijk te wonen?
•	 Kan en wil je blijven samenwerken met de woningcorporatie? Wat zijn de voor- en 

nadelen?
•	 Welke (andere) eigendom –  en beheerconstructies zijn mogelijk? Als je (deel)eige-

naar bent verhoogt het meestal je betrokkenheid.
Zie verder de rapporten 290 a ‘Samen sterk, samen alleen’ en 290 b ‘Woongemeen-
schappen in het spanningsveld van privé-eigendom en gemeenschappelijk gebruik’, 
op www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel.

  Driebergen, De Zonnespreng, nagekomen berichten
In de vorige GA berichtten wij over de ‘Zonnespreng’ in Driebergen, in deze GA zetten we de 
puntjes nog even op de i. 
•	 Het	streven	naar	een	gevarieerde	opbouw	van	de	bewonersgroep	heeft	tot	gevolg	gehad	

dat er verschillende woningtypes zijn opgenomen in het project. Namelijk eengezinswo-
ningen (met een woonkamer aan de tuin), appartementen (zonder inwendige trap) en mai-
sonnettes (eengezinswoningen, maar dan met de woonkamer op de verdieping)

•	 Hierbij	is	ook	gevarieerd	met	de	woninggrootte	zodat	er	plaats	is	voor	grote	en	kleine	huis-
houdens, terwijl de appartementen, door de afwezigheid van een trap, ook geschikt zijn 
voor senioren.   

•	 De	grote	woningen	zijn	niet	alleen	bedoeld	voor	grote	huishoudens,	maar	ook	voor	men-
sen die een plekje nodig hebben om 
thuis te werken. Een bijdrage aan het idee 
van duurzaamheid. 

•	 De	 bouwmaterialen	 waaruit	 de	 duurza-
me gevel is opgebouwd zijn FSC hout en 
vlasisolatie.

Een interessant project, zeker voor groepen 
die een eigen project willen opzetten. 
Voor een sneak preview zie:
www.zonnespreng.nl

Van het bestuur L a n d e L I J k e    O p e n 
Gemeenschappelijkwonendag 
Zaterdag 18 mei is het weer zo ver. Dan wordt voor de 4e keer de Landelijke Open Gemeenschappe-
lijkwonendag georganiseerd door de FGW. Elke vorm van gemeenschappelijk wonen wordt uitgeno-
digd om haar deuren deze dag te openen. Deze dag kan gebruikt worden om de eigen wachtlijst aan 
te vullen, je project te presenteren naar buiten, de naamsbekendheid te vergroten. Je kunt de open 
Gemeenschappelijkwonendag zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Met alle verscheidenheid laten we 
dan landelijk, maar ook internationaal zien dat  ”gemeenschappelijk wonen” een bewuste keuze is.

Heb je nog niet eerder meegedaan of ben je er nog uit of je mee wilt doen?
Laat je inspireren door een tweetal verhalen van 2 projecten die al meedoen vanaf 2009. 

CW Lismortel in eindhoven: een gesprek met eugenie Wicherink
CW Lismortel doet dit jaar voor de 4e keer mee. Wij hebben 
er indertijd als vereniging over gesproken en vinden het heel 
goed dat er 1 dag is waarin het gemeenschappelijk wonen in 
de	schijnwerpers	wordt	gezet.	Het	concept	“centraal	wonen”	
is nog te weinig bekend. Vaak, als je met mensen praat over je 
project, blijkt dat het voor hen de eerste keer is dat ze ervan 
horen. Ze vinden deze manier van wonen wel interessant en 
komen er vaak op terug.
Voor ons project hoefde er niet zoveel te veranderen. Wij had-
den namelijk al een eigen open dag in mei. Mensen, die op 
de belangstellendenlijst stonden, werden hiervoor uitgeno-
digd. Die open dag hebben we verplaatst naar de 3e zaterdag 
van mei. De eerste 2 jaren hebben we contact gezocht met 
andere woonwerkgemeenschappen w.o. de Emmaus en een 
CW	i.o.	Gezamenlijk	hebben	we	de	publiciteit	geregeld	via	“de	
Omslag”.	De	praktijk	 leerde	dat	een	middag	te	kort	was	om	
elkaars projecten te bezoeken. Nu beperken we ons tot het 
organiseren van onze eigen dag.
Het	meedoen	aan	de	landelijke	dag	heeft	het	karakter	van	de	
open dag wel veranderd. Eerst werden alleen belangstellen-
den aangeschreven die al bekend waren. Nu wordt de doel-
groep verbreed. Iedereen die een kijkje wil nemen in ons pro-
ject wordt uitgenodigd. Via hen bereik je wellicht nog meer 

mensen die geïnteresseerd zijn in het wonen in een centraal 
wonen project. Ook de publiciteit is veranderd. Er worden 
stukjes	 in	de	wijkkrant	geplaatst,	 ”het	Eindhovens	Dagblad”	
(deze heeft 2 x een stuk over onze open dag geschreven), er 
worden flyers verspreid bij de huisarts, de bibliotheek, de su-
permarkt en bij mensen op hun werk.

Het	programma	heeft	dit	verloop:
* 13.00 uur: inloop met koffie en koek
* 13.30 uur: algemene diapresentatie over het project: hoe 

ziet het project er uit. Informatie over de verenigingsvorm.
* Een rondleiding door het project; met daarin een bezoek 

aan een horizontaal en verticaal cluster en daarbinnen een 
aantal woningen.

* Bewoners komen naar het plein bij de ontmoetingsruimte 
om ook met belangstellenden te praten.

* Sommige mensen blijven nog even hangen

Op de open dag komen gemiddeld 20-30 mensen. Deze dag 
wordt georganiseerd door de publiciteitscommissie die be-
staat uit 3 personen.  Eugenie is blij met de voorpubliciteit van 
de LVCW in januari.

De Open Gemeenschappelijkwonendag levert 
precies op wat beoogd wordt. Publiciteit via 
kranten en mond op mond reclame. Verder le-
vert het altijd wel vijf mensen op die op de be-
langstellendenlijst	willen.	Het	 is	een	aanrader	
voor	andere	projecten.	Het	is	leuk	voor	je	eigen	
project om mee te doen. Tenslotte is het goed 
om het concept van het centraal wonen over 
Nederland en de hele wereld te verspreiden.

tips van eugenie: 

¬ Zorg voor een pakkende presentatie

¬ Laat mensen binnen kijken

¬ Wees trots op gemeenschappelijk wonen 
en je project

¬ DOE MEE ! 
Foto Irene Wouters 

Foto: Irene Wouters
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De Federatie Gemeenschappelijk Wonen, waarin de LVCW en de 
LVGO (v. ouderen) samenwerken, herinnert ons aan de jaarlijkse Open 
Gemeenschappelijk Wonen Dag op de derde zaterdag van mei. 
Dit jaar dus op 18 mei. Tijd: van 13.00 tot 16.00 u, of anders.
Die dag stellen zo veel mogelijk CW-projecten hun deuren open 
om deze vorm van wonen bekender te maken, en eventueel hun contacten met de gemeente en 
woningcorporaties te verstevigen. 
Aanmelden, bij voorkeur per e-mail info@gemeenschappelijkwonen.nl , 
of d.m.v. het aanmeldformulier op de FGW-site.
De Federatie benadert nu al tijdschriften voor een artikel rond deze dag. We laten een affiche ontwerpen 
dat je als bestand krijgt toegestuurd. Je kunt hieraan eigen informatie toevoegen en vervolgens printen 
en verspreiden. De Federatie schrijft een persbericht voor de landelijke media en stuurt dit ook aan ons. 
Wij kunnen het dan aanpassen en aan de plaatselijke en regionale media zenden.
Hierboven kun je lezen over ervaringen met de open dag in 
CW eindhoven en purmerend.
Het bestuur

O P 
& 

U i tr o e P e n !

Vereniging Woon kollektief purmerend:  een gesprek met Tjitske Hiemstra
Het	WKP	 doet	 vanaf	 2009	mee	met	 de	 landelijk	 Open	 Ge-
meenschappelijkwonendag. Onze voornaamste reden om 
mee te doen was om de buurtbewoners meer informatie te 
geven over onze manier van wonen. We merkten dat er nogal 
wat vreemde ideeën over ons waren. Daar wilden we wat aan 
doen. Zeker de eerste jaren zijn er veel buurtbewoners op 
bezoek geweest. M.n. op de tuin en de woningen kregen we 
veel positieve reacties. Verder vinden we het belangrijk dat er 
meer bekendheid is voor het gemeenschappelijk wonen als 
woonvorm. Er komen nu ook mensen van wat verder weg die 
zich aan het oriënteren zijn op de manier hoe zij willen wonen. 
De gemeenteraad wordt ook altijd uitgenodigd voor de open 
dag. Ieder jaar komen er wel 1 à 2 raadsleden. We merken dat 
we bekend zijn binnen de politiek en dat vinden we prettig.

Hoe ziet een open dag eruit?
Er worden rondleidingen verzorgd. Tijdens de rondleiding 
kunnen de bezoekers alle typen woningen zien. De tuin en de 
gemeenschappelijke ruimtes worden onder andere bezich-
tigd. Vaak combineren we deze dag met een tuindag. Bewo-
ners zijn dan in de tuin aan het werk.
Het	 eerste	 jaar	 hebben	 we	 veel	 tijd	 besteed	 aan	 de	 Open	
Gemeenschappelijkwonendag. We hadden een hele route 
gemaakt met allemaal opdrachten en vragen die bezoekers 
aan bewoners konden stellen, ook aan spelende kinderen. 
Dit doen we niet meer zo uitgebreid. Dat is ook niet nodig. 
We merken dat het bezoekersaantal ieder jaar iets toeneemt, 
nu ongeveer 40-50 mensen. Wij gebruiken deze dag niet om 
de wachtlijst te vergroten. Mensen die na afloop van de open 
dag geïnteresseerd zijn kunnen zich deze dag niet inschrijven. 
Wel attenderen wij ze op de eerstvolgende rondleiding en de 
website van ons woonkollektief.

De eerste jaren hebben we met een klein werkgroepje de 
Open Dag georganiseerd. Sinds vorig jaar is de werkgroep 
Werving nauw betrokken bij de organisatie van de dag. Onze 
voorbereiding start 4 à 5 weken van te voren. Dat kan omdat 
we kunnen teruggrijpen op bestaande draaiboeken en pers-
berichten. We hangen een aantal weken van te voren een 
spandoek	met	“open	dag”	op.	We	benaderen	de	lokale	radio-
en t.v. stations, de regionale omroep, sturen persberichten 
naar zoveel mogelijke lokale huis aan huisbladen, flyeren in 
de buurt , bibliotheek, supermarkt en de woningstichting.
We vinden het belangrijk om mee te doen aan de landelijke 
dag.	 Het	 is	 goed	 voor	 de	 beeldvorming.	 Sommige	mensen	
gaan toch anders naar je kijken. We merken dat mensen uit de 
buurt	 zich	aanmelden	voor	de	aspirant-ledenlijst.	Hoe	meer	
projecten er mee doen, hoe meer bekendheid er komt voor 
deze manier van wonen. Een gemeenschappelijke dag geeft 
ook een stimulans omdat het om een vaste dag in het jaar 
gaat, nl. de derde zaterdag in mei.

tips van tjitske:

¬ Maak er vooral een gezellige dag van. 

¬ Heb	niet	meteen	te	hoge	verwachtingen	als	het	gaat	om	
bezoekersaantallen.

¬ De werkgroep werving betrekken bij de organisatie (heeft 
iedereen die?)

¬ Sta open voor (een heleboel) vragen.

¬ Besteed veel aandacht aan publiciteit, vooral plaatselijk is 
erg belangrijk.

Riana Schoenmakers

d O e  m e e 
aan De LanDeLijke open 
gemeenschappeLijkwonenDag 
op 18 mei 2013

Open dag cw de Heerd in 2012

Federatie Gemeenschappelijk Wonen

Eind vorig jaar werden het bestuur en de redactie 
uitgenodigd om naar Belgie te komen, om eens 
te praten met vertegenwoordigers van ‘Samen-
huizen’, de Belgische tegenhanger van ‘Centraal 
Wonen’. Onderwerp van gesprek: de terminolo-
gie bij groepswonen, bij woongroepen, woonge-
meenschappen, communes, wooncollectieven, 
collectieve woonvormen, gemeenschappelijk 
wonen, cohousing, samenhuizen, centraal wo-
nen, habitat groupé, Baugruppe…

Allemaal benamingen die betrekking hebben op een variatie 
aan woonprojecten met verschillende gemeenschappelijke 
voorzieningen. De vraag was nu hoe de verschillende bena-
mingen kunnen worden toegekend aan de verschillende pro-
jectvormen, zodat duidelijk wordt waar een benaming naar 
verwijst. Bij deze toekenning zouden we het liefst afstemmen 
op benamingen die in het buitenland, internationaal, gebruikt 
worden. Bij dit alles wilden we ook afstemmen op termen die 
in de juridische wereld worden gebruikt,       
  
Probleemschets
Ik zal in deze bijdrage niet proberen in een verslag weer te 
geven wat we allemaal besproken hebben. Daarvoor is het 
onderwerp te gecompliceerd. Daarbij zijn er ook nog geen 
uitkomsten die ik zou kunnen vermelden. Daarom wil ik pro-
beren om alleen een idee te geven van het probleem dat we 
besproken hebben: hoe passen de namen die we gebruiken 
bij de verschillende vormen van projecten die we kennen. 

   

Waar We het over eens konden Worden
Om het terrein af te bakenen hebben we eerst gekeken naar 
de definitie van het soort projecten waar we het over gingen 
hebben. (‘Projecten’, ook weer zo’n benaming die het verdient 
ter discussie te worden gesteld, want is een project niet eer-
der een plan dan een groep woningen?) Luk Jonckheere van 

Samenhuizen had een overzicht gemaakt waar de vele bena-
mingen en aspecten die bij gemeenschappelijk wonen een rol 
spelen bij elkaar waren gebracht. Daarnaast had Peter Bakker 
van de LVCW ook een lijst met benamingen voor projecten in-
gebracht. Met deze stukken in en achter de hand konden we 
het gemakkelijk eens worden over het soort projecten waar we 
het over zouden hebben: dat waren projecten waar bewoners 
een woonfunctie delen omwille van de onderlinge betrokken-
heid; het moest om meer gaan dan een functionele ontsluiting 
of een berging. De gedeelde woonfunctie zou ook alleen een 
buitenruimte mogen zijn. Verder zouden we ons beperken tot 
projecten die door bewoners zelf beheerd worden, in elk geval 
in het dagelijkse gebruik. Een laatste ijkpunt was dat bewoners 
zelf hun medebewoners moeten kunnen kiezen.
 
onderscheid in de ruimtelijke vorm 
Als je de verschillende benamingen wil verdelen over de pro-
jecten, dan moet je ook kijken naar de verschillende soorten 
projecten.	Hier	dient	zich	een	grote	verscheidenheid	aan.	
1 Je hebt woongroepen of clusters.
2 Er zijn kleine projecten met een gemeenschappelijke project-

ruimte. 
3 En grote projecten, ook met een projectruimte.
4 Dan heb je grote projecten die zijn onderverdeeld in woon-

groepen of clusters (zie 1)). 
5 Terwijl sommige grote projecten een tussenniveau kennen, 

waardoor zij ook nog eens in drieën of vieren gedeeld worden. 
6 Projecten kunnen ook gemixt worden met woningen die niet 

bij het project horen, dan krijg je het ‘gestippelde wonen’. 

onderscheid in de sociale vorm 
Hiermee	zijn	we	er	nog	niet:	ook	de	sociale	samenhang	kent	
varianten:
1 Groepen met vele soorten huishoudens, gedifferentieerd naar 

grootte en sociale positie (Het ideaal van centraal wonen).
2 Groepen voor een bepaalde doelgroep, zoals ouderen 

(Groepswonen van Ouderen).
3 Of groepen voor alleen vrouwen (Feminisme).
4 Groepen met een ecologische grondslag.
5 Of met een gedeelde spirituele interesse.
6 waarbij ook combinaties mogelijk zijn.
   
Nu nog alleen de categorieën met de namen verbinden…  
Je kan dus alleen al naar de vorm zes soorten projecten onder-
scheiden, en hetzelfde geldt voor de sociale inhoud.  
Kijken we dan naar de beschikbare benamingen, dan hoeven 
we deze soorten alleen nog maar met een selectie uit deze 
benamingen te verbinden, rekening houdend met internatio-
nale benamingen en juridische termen… 
Onnodig te zeggen dat dit een hele opgave is, maar we doen 
dit met onze Belgische initiatiefnemers en collega’s en zoals 
gebleken is, dat verruimt de blik en het verhoogt het plezier. 

FK 

What’s in a name?

Fultonia: dit is een...?
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v o o r   d e  p r o j e c t r u i m t e ? 

F a c E d O E k
In de Volkskrant stond onlangs een artikeltje met als 
kop ‘Facedoek voor een normaal leven’. Waarom? 
Omdat het leven van twintigers en dertiger -direct of 
indirect- wordt gedomineerd door  stopcontacten. 

Er bestaan nog wel ‘zestigers zonder email, vijftigers zonder 
facebook en veertigers zonder smartphone’, maar jongeren 
zonder	deze	communicatie	middelen	zijn	al	bijna	‘queers’.	Hoe	
recenter je geboortejaar, hoe meer van je leven zich online af-
speelt. Jongeren die de sociale media mijden zijn ‘zeldzaam 
als klavertjes vier’. Mensen met een ‘analoge levensstijl’ wor-
den schaars. Kies je er toch opeens voor om een tijdje offline 
te gaan dan stuit je al gauw op onbegrip en zelfs afwijzing, 
ook in je  -digitale- vriendenkring. ‘Nou, dan kunnen we beter 
meteen met het hele contact stoppen. ’ Dat kreeg een trouwe 
facebook klant tenminste te horen toen zij aankondigde een 
hele maand offline te gaan.  

Het	artikel	is	een	introductie	op	het	project	‘Living	Unplugged	
Together’, een experiment van de Stichting Swoeng. Wouter 
Kolthek, dertiger en brein van Swoeng, wil jongeren de mooie 
kanten van een leven offline laten ontdekken. Of herontdek-
ken.	Het	 project	 heeft	 al	 een	paar	 keer	 gedraaid.	De	 eerste	
reacties op het voorstel waren niet enthousiast. Er was angst 
voor ontwenningsverschijnselen. (Facebook werkt namelijk 
verslavend). En voor isolement. Met die ontwenningsver-
schijnselen viel het nogal mee. Positieve effecten die de deel-
nemers aan projecten in 2011 en 2012 aan het eind van die 
periode melden zijn: ik ben rustiger, ik kan me beter concen-
treren en ik ben langer achter elkaar met hetzelfde bezig. De 
grote winnaar is de krant: ‘twintigers ontdekken de charmes 
van het achter papier verscholen zitten’.

Living unplugged together, is dat niet precies wat er bij Cen-
traal Wonen gebeurt? Dat is toch -nog altijd- de bedoeling: 
elkaar ontmoeten, samen dingen doen die direct of indirect 
met wonen te maken hebben? Dat ‘samen dingen doen’ kan 
van alles zijn en heel verschillende accenten hebben. Nu was 
in de begintijd van Centraal wonen, eind jaren zestig en jaren 
zeventig, het analoge leven nog heel gewoon. Allerlei vor-
men van ‘living together’ ontstonden als vanzelf in de diverse 
gemeenschappelijke ruimten. Enkele jaren geleden schreef 
Flip Krabbendam een stuk in GA over de concurrentie van de 
belevingsmaatschappij voor het gemeenschappelijke leven. 
In een samenleving waar van een mens wordt verwacht dat 
zowel hij als zij zich ontwikkelt, onafhankelijk is, fit, energiek 
en op de hoogte blijft, hebben de meeste mensen het druk. 
En	ook	hun	vrije	tijd	moet	‘goed’	worden	besteed.	Hoe?		Met,	
naast fitness, allerlei mental of material workshops, cursussen, 

spannende whodunit dinners, griezeltochten bij nacht en an-
dere zaken met een hoge belevingswaarde. Met als gevolg: 
projectruimten die steeds minder worden gebruikt. En af en 
toe een opleving als een van de bewoners of een paar bewo-
ners de geest krijgen en met een nieuw plan komen of een of 
oud plan voor een avond samen nieuw leven inblazen. 

In veel Centraal Wonen projecten wonen vooral veertigers 
en oudere mensen. En in een deel van de projecten, met veel 
gezinnen, ook kinderen. De laatste groeien ook hier meestal 
meer dan minder online op. Maar hoe zit het met de jonge 
en oudere volwassenen? Kampt Centraal Wonen niet alleen 
met de belevingsmaatschappij, maar ook met concurrentie 
van de sociale media, van de smartphone, het ebook en de 
Ipad?  Is het gemeenschappelijke leven, het samen iets doen 
merkbaar anders geworden? Zitten mensen, net als in veel 
(grand)cafés, coffeebars en op terrassen, verborgen achter 
hun laptop in de gemeenschappelijk ruimten? Vinden bewo-
ners het heel gewoon als een medebewoner met wie je zit te 
praten opeens -niet materieel, maar wel communicatief-  even 
-of langer- ‘helemaal weg’ is.  Zijn er al projecten waar in de 
gemeenschappelijk ruimte, bijvoorbeeld tijdens het geza-
menlijk eten nieuwe codes zijn ingevoerd? Mobieltje uit svp 
bijvoorbeeld? Moet het analoge, ‘unplugged together’ leven 
binnen Centraal Wonen worden beschermd? Want dat er ook 
voor Centraal wonen heel handige kanten aan de ICT en de 
sociale media zitten is wel duidelijk. Een boel minder papier-
werk, om maar wat te noemen. 

Misschien kunnen ook Centraal Woners een facedoek maken, 
een grote lap of een A eentje met daarop foto’s en andere in-
formatie over zichzelf die ze met medebewoners willen delen 
en die ophangen in de projectruimte?

AD
info@swoeng.nl livingunpluggedtogether.wordpress.com      

Noortje van Steenis (18) bij haar Facedoek, 
Foto: Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Met geweldloze communicatie wordt het leven 
eenvoudiger. Vorig jaar augustus was er een 
zomerkamp op de Veluwe waar deelnemers 
konden oefenen met deze vorm van communi-
catie. Matthijs Koevoet (M.K.) schreef er over in 
ZOZ 110 van Omslag. Hij las ooit in het tijdschrift 
Ode een artikel hierover en vond het een funda-
mentele aanvulling op de bekende dingen waar 
je aan moet denken bij de communicatie ‘tussen’ 
mensen, zoals letten op je houding, je intonatie, 
timing en woordkeuze. 

Het	komt	neer	op	dat	je	je	communicatie	niet	meteen	op	de	
ander richt, noch op de precieze formulering van je bood-
schap, maar eerst op je waarnemingen, gevoelens en be-
hoeften die de aanleiding zijn. En pas als je dat helder hebt 
je je richt op de formulering van je boodschap naar de ander, 
met	eventueel	een	concreet	verzoek.	Het	krijgen	van	helder-
heid duurt vaak langer dan je zou verwachten. Maar volgens 
M.K. loont het de moeite en is zijn leven een stuk eenvou-
diger geworden.  Als voorbeeld gebruikt hij ‘Kan die herrie 
wat zachter’

Je hebt last van geluid en denkt ‘wat asociaal (oordeel) van 
mijn buurman dat hij zoveel lawaai maakt (interpretatie), 
dat hij geen rekening met mij houdt (oordeel/interpretatie)’ 
en je zegt ‘kan het niet wat zachter, er zijn ook mensen die 
willen slapen’(interpretatie en eis ineen). Je zou ook kunnen 
denken  ‘ik lig nu al een uur in mijn bed, kan niet slapen, hoor 
steeds geluid  (waarneming), dat ergert mij (gevoel)  omdat 
ik wil slapen (behoefte)’. Ik ga naar mijn buurman toe om te 
vragen	wat	we	er	aan	kunnen	doen	(verzoek).	Het	helpt	ook	

Anders communiceren

geweldloze communicatie, marshall B. rosenBerg, 

lemniscaat, rotterdam 2006, prijs € 25,-

als je je inleeft in de gevoelens en behoeften van de buur-
man. Je voelt je vaak beter als je meer helderheid in jezelf 
hebt.

Ook in de politiek kun je dat toepassen. Bijvoorbeeld alle 
politieke partijen willen veiligheid. De ene partij wil daarom 
alle moslims het land uit en meer camera toezicht, de an-
dere partij wil dat juist niet omdat polarisatie bijdraagt aan 
onveiligheid. De nadruk ligt hierbij op de verschillen in stra-
tegieën. De overeenkomsten in achterliggende behoeften 
worden zelden benoemd en dat is een gemiste kans op sa-
menwerking.

HT 
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Een toeristische trek-
pleister, jazeker, maar ook 

stedenbouwkundig interessant. 
De stad met z’n smalle straatjes 
en oude gebouwen is aan het 
eind van de 19de en in het begin 
van de 20ste eeuw vergroot. Die 
gigantische uitbreiding heet 
Eixample in het Catalaans en is 
te danken aan de stedenbouw-

kundige Ildefons Cerda.

Eixample heeft een ‘grid’-
structuur, een soort dambord, 

maar het bijzondere is dat de ge-
bouwen op de kruispunten afge-
plat zijn. Op die manier ontstaat 
er op ieder kruispunt een plein. De 
bebouwing beslaat ook meestal 
de hele ruit, zodat er ruimte is voor 
een binnenplaats of tuin. In heel 
Europa deed in die tijd het Art Deco 
of Jugendstil opgang - in Barcelona 
heette die ontwerpstijl Modernista 

– die zich soms uitte in uit-

bundige vormen en kleuren.
Het is ook de stad van Gaudi, 

de architect van de fantasievolle 
en kleurrijke gebouwen, fonteinen 
en staatlantaarns. Anders dan zijn 
tijdgenoten ging hij uit van vormen 
uit de natuur, bloemen en bomen.
“Wilt u weten wat mij tot voor-
beeld heeft gediend? Een eerlijke 
boom; hij draagt zijn takken en 
die dragen weer de bladeren. En 
elk afzonderlijk onderdeel groeit 

harmonieus, indrukwek-

kend, vanaf het moment 
dat de kunstenaar God hem 

heeft geschapen.” Antoni Gaudí
Voor zijn ontwerpen gebruikte Ga-
udi methoden die hem beroemd 
zouden maken: hij ontwikkelde 
een model dat met draden aan het 
plafond van een bouwkeet hing, 
waaraan hij zakjes met lood vast-
maakte. Het bijzondere van deze 
methoden paste hij toe in zijn 
gebouwen, zoals bijvoorbeeld in 

Casa Milá, het grote huis, 

zonder dragende muren. 
Dat maakte de (huur)woningen 

ook flexibel in het gebruik van de 
ruimte. Dat Casa Milá is een enorm 
groot gebouw met paardenboxen 
in de kelder: men kon 100 jaar 
geleden langs een meanderende 
hellingbaan met paard en wagen 
naar beneden rijden! In het souter-
rain bevinden zich bedrijfsruimten 
en dienstvertrekken van de fami-
lie Milá-Ségimón en op de 4 ver-

diepingen daarboven huur-

niet hoger dan de berg 
Montjuich in het zuiden van 

Barcelona. Gaudi: ‘De hand 
van de mens mag de hand 
van God nooit overtref-
fen’! Toen de bouw be-
gon was de omgeving 
een kale vlakte, bui-
ten de stad, nu ligt 
de kerk midden in 
de uitbreidings-
wijk Eixample.

woningen. Een imposant 
gebouw vanwege zijn afmetin-

gen maar prachtig door de gol-
vende lijnen en speelse doorkijk-
jes. Sinds 1984 staat het op de lijst 
van Werelderfgoed van de Unesco.
Gaudi heeft een groot deel van zijn 
leven aan de Sagrada Familia ge-
werkt, meer dan 40 jaar. In die kerk 
heeft hij ook boomachtige kolom-
men toegepast, die enigszins naar 
elkaar gebogen zijn. Bovenin zijn 

ze bekroond met een grote 

zonnebloem van steen. Een 
kerk met bloemen dus! De 

bouw is al in 1883 begonnen. 
Door gebrek aan geld – de 
financiën moeten uit giften 
bestaan - heeft de bouw 
echter lange tijd stilge-
legen. Er zijn nu 8 to-
rens klaar van de ge-
plande 18. De toren 
van Jezus moet het 
hoogst worden, 

170 m, maar 

GAUDI In bArcelonA
EixamplE En Gaudi

La sagrada famiLia en deeL eixampLe
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Eureka of Utopia?

Verwacht u ook een toestroom van sollicitanten 

voor uw CW project? Is CW immers niet 

DE oplossing voor alle problemen waar wij 

momenteel in Nederland mee geconfronteerd 

worden? Is centraal wonen niet synoniem 

voor "op eigen kracht"? Wij bundelen die 

eigen krachten en hoeven zo vrijwel geen 

beroep te doen op de overheid. Dat brengt 

ons meteen op het volgende, eigenlijk door de 

centraal wonen bewoners van het eerste uur 

uitgevonden, ei van Columbus, mantelzorg! 

Wij zorgen voor elkaar onder de mantel van 

ons gezamenlijk woonproject. Werkeloosheid? 

Geen probleem..... De bewoners die nog wel 

een baan hebben besteden al hun klussen in en 

rond het huis uit aan de werkeloos geworden 

medebewoners. Uiteraard tegen vergoeding. 

Een beroep op de  voedselbank hoeft er ook 

niet gedaan te worden, bij iedereen kan wel 

iemand aanschuiven als er toch gekookt 

wordt.  Stelt u zich eens voor......  Alle 

bestaande centraal woonprojecten verenigt 

u! We gaan investeren! Alle  leegstaande 

kantoren worden omgebouwd tot centraal 

woonvormen voor uiteenlopende groepen 

mensen. Creatieve broedplaatsen, eeuwig 

studentikoze rommelhokken, geiten wollen  

sokken biologisch dynamische vega paradijzen,  

Tokkie hofjes, senioren paviljoens direct aan 

het station zodat reizen nog makkelijker 

wordt. Kindvriendelijke clusters met eigen 

onderwijs-, en kinderopvangvoorzieningen 

(weer een probleem opgelost!). Je kunt het zo 

gek niet verzinnen of we kunnen er wel een 

centraal woonproject voor bedenken. Een 

probleem  is echter dominant aanwezig..... De 

Nederlandse burger moet zich dan wel kunnen 

aanpassen aan zijn medebewoners. Tolerantie, 

respect, empathie. Tja......nou niet bepaald de 

eigenschappen waar onze maatschappij heden 

ten dagen in uitblinkt......

Ik vrees dat we ons toch vooral eerst moeten 

richten op " krachten bundelen".  Met die 

"eigen kracht " zit het over het algemeen wel 

goed. Die op de  juiste  manier  inzetten om 

samen een prettig leven te leiden en kunnen 

blijven leiden....... dat vraagt nog enige 

oefening voor de meesten van ons. 

Esther
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C O L U M N

Men kapt maar raak!

Dit nummer van GA gaat over architectuur. Interessant! Ik zou kunnen schrijven over ons centraal woonproject en de 
binnenhuisarchitectuur waar regelmatig discussie over is. Moeten die gasbetonblokken uit de jaren zestig echt zo onbe-
werkt duidelijk in beeld blijven? Of mag een strakke structuurlaag wat rust creëren? Ja dat vraagt wel meer onderhoud 
en trekt stof aan. Tja… 
Alle deuren van openbaar toegankelijke ruimten zijn knaloranje. Zal heus wel weer eens in de mode komen, tja…  Het  
enorme dak was eens een begrip op de boerenweg maar hoe moeten we het nu zien en benoemen met al die verantwoorde 
maar foeilelijke zonnepanelen erop? In een eerdere column heb ik het al eens gehad over die geweldige boomhut die mijn 
man op ons erf heeft getimmerd. Zou ik ook wat meer over kunnen vertellen. Maar eigenlijk wil ik iets heel anders aan 
u kwijt.  Twee weken geleden heeft men op een steenworp (wel flink hard werpen!), nou ja laten we zeggen discusworp, 
afstand een heel bos gekapt. Nee geen lullig struikgewas, ik heb het over een echt bos. Hoe is het heden ten dagen toch 
mogelijk??? Welke gemeente staat dat nou toe? Ja het was verkocht aan een bedrijf die er een begraafplaats van wil ma-
ken en dan moet alles kennelijk wijken. En daar is dus ook toestemming voor gegeven. Enige navraag levert de informatie 
op dat er wel wat protesten van omwonenden is geweest maar de argumenten tegen kap van het bos waren niet steekhou-
dend genoeg deze roofbouw tegen te gaan. Ik zou mezelf niet als een overemotioneel mens betitelen maar toen ik langs 
de plek kwam waar ooit dat bos stond kreeg ik toch echt de tranen in mijn ogen en een brok in de keel. En ik niet alleen 
. Ouders van kinderen die op de school zitten grenzend aan dit gekapte stuk grond, spreken er op het schoolplein ook 
schande van. Enkele van hen fietsen om. Ze willen de dag niet al te depri beginnen. 
Ik voel me naast verdrietig ook schuldig. Ik woon ook in deze gemeente waarom heb ik niet beter opgelet? Niet dat ik de 
illusie heb dat ik dit had kunnen voorkomen maar nu voelt het zo machteloos. We hadden actie moeten voeren, onszelf 
vastketenen aan de bomen. Er boomhutten in bouwen (ik ken iemand die daar verdomd handig in is!), hoog in de bomen 
moeten klimmen en er niet uit komen voor men tot bezinning was gekomen. Spandoeken over de weg waar de grond aan 
ligt moeten spannen zodat iedereen op de hoogte was van dit idiote besluit. De plaatselijke krant staat nu twee  weken 
vol met brieven van mensen die zich het lot van dat bos aantrekken. Helaas. We zijn allen te laat. Teleurgesteld, gefrus-
treerd, lichtelijk depri probeer ook ik de plek des onheils te mijden. Niet mogelijk. Het idyllische pad waarop wij iedere 
dag meerder malen  lopen om onze zoon naar school te brengen komt uit op het bewuste getroffen gebied. Slikken en de 
andere kant opkijken? Of toch alsnog verhaal gaan halen bij de gemeenteraad? 
Graag hoor ik wat u zou doen.
Evengoed een hartelijke groet, ik ga ervan uit dat u persoonlijk er niets aan heeft kunnen doen.
 
Esther 

G Projectbladen
Tot de trouwe inzenders van hun blad, 
genaamd Welgemeent, behoort CW De 
Wandelmeent in Hilversum. De ‘Ach-
terkant’ is het meer informele deel van 
het blad en bevat de films die vertoond 
zullen worden, interviews, de verjaarka-
lender en altijd een gedicht. In het au-
gustus nummer was dat Tuin, van Rutger 
Kopland: 

Dit is het heden, ik zie het, ik zit hier: 
voor het raam en zie het heden waarnaar 
ik ben teruggekeerd, naar wat er altijd 
geweest is – al die tijd waarin ik er niet was  

 er is niets gebeurd zegt de tuin in het raam
de bomen, de vogels, de zacht waaiende
struiken, het gras, het bleef allemaal zijn
wat het was, er is geen verleden hier
wat er gebeurde is deze tuin.

In het september nummer staat dat er 
weinig gebruik gemaakt is van een lo-
geerkamer.  Ze denken dat het heeft 
te maken met het feit dat het logeer-
netwerk niet meer in Gewoon Anders 
staat vermeld. Verder lezen wij dat CW 
De Wandelmeent heel veel internatio-
naal bezoek krijgt. Vorig jaar kwamen er 
Fransen, Italianen,  Italiaanse architecten 
en Amerikanen.

De Banier in Rotterdam stuurt ook 
meestal hun blaadje De Leut naar de re-
dactie. In het december nummer staan 
een verhaal, een recept, een artikel over 
voeding en gezondheid, de activitei-
tenagenda en een uitnodiging om geza-
menlijk te komen gourmetten.

De Straatpraat van CW Lismortel, Eind-
hoven is een echt tijdschrift, met mooie 
foto’s	en	verhalen.	Een	stukje	‘Uit	de	ge-
schiedenis’ van het lente-2012-nummer 
over de idealen van vroeger en over de 
bewoners: 
Een beetje D66 – niet zo links als krakers en 
commune bewoners, wel mensen die het 
wonen in een rijtjes huis wilden doorbrek-
en. In het begin strenge regels, als je een 
vergadering miste zonder geldig excuus 

werd je geroyeerd. Betrokkenheid moest 
voorkomen dat besluiten door een min-
derheid genomen zouden worden. En: de 
clusters met de meer homogene samen-
stelling waren het meest succesvol omdat 
daar de verwachtingen beter op elkaar 
konden worden afgestemd. 

•
En verder 
Het	magazine	 van	 de	 Volkskrant	 van	 8	
december verrast ons met een foto van 
en	 een	 artikel	 over	 Hema-ontwerpster	
elouise van Gestel. Elouise heeft jaren 
meegewerkt in de redactie van GA en 
reisde	toen	al	voor	de	Hema	de	wereld	
over.     

ˇ

  Ook in de Volkskrant lezen wij dat er 
een nieuwe website is van woonhuizen 
die je kunt bekijken: www.iconichous-
es.org.	Honderd	prachtige	woonhuizen	
over de hele wereld kun je er bekijken en 
zijn open voor publiek. In sommige kan 
ook worden overnacht.

•
In ZOZ van Omslag lezen we
dat in CW Deventer na 3 jaar vergade-
ren met verhuurder woningstichting 
Rentree alle 35 woningen voorzien zijn 
van zonnepanelen; dat het CW-project 
in oprichting in Meppel medebewoners 

zoekt; dat het eerste echte(?) ecodorp 
van Vereniging Ecodorp Brabant niet 
in Brabant maar in Nijmegen komt; dat 
het Transition Network, samenwerkings-
koepel van Transition Towns wereldwijd, 
bekroond is met de eerste prijs voor in-
novaties op het gebied van duurzaam 
samenleven, de European Economic 
and Social Committee Civil Society Prize 
2012, thema: innoveren voor een duur-
zaam Europa. Wereldwijd zijn er meer 
dan 1000 TT-groepen actief, in Neder-
land zo’n tachtig; dat de eerste interna-
tionale dag van het Geluk  op woensdag 
20 maart 2013 is, vorig jaar uitgeroepen 
door de Verenigde Naties, initiatief van 
land Bhutan; dat je bij Omslag voor € 1.- 
per stuk vredesvlaggetjes kunt bestel-
len, voor aan je fiets bijvoorbeeld.

•
Aardehuis
De vereniging aardehuis Oost-ned-
erland heeft een folder uitgegeven. 
Toekomstige bewoners bouwen zelf de 
23 aardehuizen, een gemeenschapshuis 
en een bezoekerscentrum ten zuiden 
van Olst. Door te bouwen met wat er al is 
(aarde, klei, gebruikte autobanden, flessen 
en ander bouwmateriaal), zijn we zuinig 
met grondstoffen. (…) De warmte van de 
zon wordt opgeslagen en daarom hoeven 
Aardehuizen nauwelijks bij verwarmd te 
worden. Zonnepanelen, composttoilet-
ten en zuivering van afvalwater. Door 
natuurlijke ventilatie, veel daglicht en de 
afwerking met leem is het binnenklimaat 
prettig en gezond. 

Hulp	 van	 vrijwilligers	 is	 welkom,	 ook	
voor één of een paar dagen, mail dan 
naar meedoen@aardehuis.nl.

Gehoord • Gezien • Gelezen ht

G • G • G



G
A

 1
1
6

 •
 1
2

G
A

 1
1
6

 •
 1
3

ten van de eigenaar voor de woning in het algemeen hoger 
zijn naarmate de bedoelde immateriele zaken meer aanwezig 
zijn. Als door onrechtmatig toegebrachte hinder dit immate-
riele woongenot in een zekere periode is verminderd, hebben 
de	eigenaarslasten	ten	dele	hun	doel	gemist	(vgl.	H	28	januari	
2005, RvdW 2005, 19, Burger/Brouwer). Dit gedeelte van de 
eigenaarslasten komt als materiele schade voor vergoeding 
in aanmerking, naast eventueel voor dezelfde overlast toe-
gekend smartengeld. De vergoeding van materiële schade 
dient ter compensatie van de afwezigheid van woongenot, 
het smartengeld dient ter compensatie van de ergernis en 
gederfde levensvreugde over het feit dat het woongenot ten 
gevolge van onrechtmatige ernstige hinder gedurende een 
langere periode afwezig is geweest. 

enkele gevallen uit de rechtsPraak:
In zaak waarin sprake zou zijn van overlast van dichtslaande 
schuifdeuren van de buren sprak de kantonrechter als volgt:

Voor toewijzing van een vordering op grond van dit artikel 
is niet voldoende dat sprake is van ‘last hebben’; er moet 
sprake zijn van overlast. Tijdens de comparitie ter plaatse 
heeft [eiseres] toegelicht dat het openen en sluiten van de 
schuifdeur hoorbaar is, maar geen overlast veroorzaakt. 
Dit standpunt stemt overeen met hetgeen de kantonrech-
ter zelf ook heeft waargenomen. Reeds hierom kan niet 
gezegd worden dat het openen en sluiten van de schuif-
deur onrechtmatige hinder oplevert.

In een andere zaak is sprake van voortdurend klussen in huis 
met boormachines etc.  

“wij worden helemaal gestoord van zijn lawaai overlast. 
Vorige week zondagavond hebben wij zelfs melding ge-
daan bij de politie toen er van kwart voor 10 tot kwart 
over 10 in de avond een naar het geluid te horen een muur 
werd weggebroken.
Hij veroorzaakt overlast van 8 uur in de ochtend, gaat tus-
sen 12.00 en 13.00 gewoon door met lawaai maken en is 
deze week de gehele week tot na 10-en bezig geweest met 
overlast veroorzaken (boren, hameren, zagen, schuren) 
(…).”

Het	oordeel	van	de	kantonrechter	is	in	dit	geval:	

Gelet op deze omstandigheden – in het bijzonder de aard 
en de duur van de werkzaamheden – en mede gelet op 
het feit dat [gedaagde sub 1] erkent dat sprake is van over-
last, acht de kantonrechter het aannemelijk dat de werk-
zaamheden van [gedaagde sub 1] zodanige overlast heb-
ben veroorzaakt dat sprake is van onrechtmatige hinder 
in de zin van artikel 5:37 in samenhang met artikel 6:162 
Bw.
Uit hetgeen partijen hebben verklaard, blijkt dat de ge-
luidsoverlast gevende werkzaamheden inmiddels zijn 

geëindigd. [eiseres] heeft evenwel aangevoerd dat zij 
(immateriële) schade heeft geleden als gevolg van de ge-
luidsoverlast. 
Dit leidt ertoe dat niet uitgesloten kan worden dat zij een 
rechtmatig belang in de zin van artikel 3:303 Bw heeft bij 
toewijzing van de door haar gevraagde verklaring van 
recht dat [gedaagde sub 1] zich toerekenbaar schuldig 
heeft gemaakt aan het veroorzaken van onrechtmatige 
hinder. Deze vordering zal dan ook in het eindvonnis wor-
den toegewezen.

conclusie

Wanneer medeburen uw woongenot verstoren en zij zijn 
geen huurders maar eigenaren van hun woning kunt u hen 
aansprakelijk stellen voor vermindering van uw woongenot 
als duidelijk blijkt dat men u gedurende lange tijd overlast 
bezorgd door verbouwingen en vertimmeringen, het woon-
huis gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten, of anderszins 
overlast bezorgd dat niet door de beugel kan.  Dan is er geen 
normaal gebruik van een woning, waardoor de immateriële 
wooneigenschappen van de woning in casu de woonsituatie 
voor	de	buren	wijzigt.	U	kunt	dan	schadevergoeding	vorde-
ren. 

volgende keer

In een volgend artikel kan besproken worden wat er allemaal 
van te voren geregeld moet worden om dergelijke proble-
men te voorkomen. Zo kan de vereniging van eigenaren in 
statuten strengere regels opnemen dan wat de wetgever 
aangeeft. 

Gerard  van Duin

O V E r L a S t
B I J  K O O P W O N I N G E N 
Wie veel naar de Rijdende Rechter kijkt  ziet dat 

de meeste uitspraken van de Rijdende Rechter 

gaan over buren en hun woonsituatie.  

Kennelijk zijn niet veel buren geneigd rekening 

te houden met het woongenot van hun mede bu-

ren. In een vorig artikel hebben we de mogelijk-

heden besproken wat te doen als er onverhoopt 

medehuurders in een Centraal wonen project 

aanwezig zijn die duidelijk overlast veroorzaken.

In dat artikel hebben we beloofd ook de situatie 

te bekijken als er sprake is van medebewoners 

die een huis in een project hebben gekocht. 

eigendom

De rechter kan eigenaren niet uit hun huis zetten of hun ei-
gendom ontnemen. Zij kunnen wel aansprakelijk worden ge-
steld voor de gevolgen van onjuist gebruik van de woning. 
Zoals hondenbezitters aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor schade die de hond kan aanrichten bij derden zo kan de 
bezitter van een huis aansprakelijk worden gesteld voor het 
aanhouden van een gebrekkige bouw, als dat gebrek tot ge-
volg	heeft	dat	medebezitters	schade	ondervinden.	Uit	deze	
aansprakelijkheid kan een schadevergoeding volgen. De 
Hoge	Raad	heeft	het	een	keer	zo	geformuleerd:

De bezitter van een gebrekkige opstal is uit hoofde van art. 
6:174 Bw ook aansprakelijk voor schade die als gevolg van 
dit gebrek wordt geleden door andere medebezitter(s). In 
aanmerking genomen dat de wetgever aansprakelijkheid 
tegenover een medebezitter niet heeft uitgesloten, is dit 
naar maatschappelijke opvattingen, gelet op de belan-
gen van de benadeelde, de bezitter en de aansprakelijk-
heidsverzekeraar, het meest redelijk. 

normaal gebruik,
rekening houdend met de buren

Woonhuizen waarvan de eigenaren voortdurend disco fees-
ten houden, of enkele kamers hebben omgebouwd tot wiet-
plantage, of de woning gebruiken voor prostitutie, of de wo-
ning voortdurend aan het vertimmeren zijn, gebruiken het 
woonhuis niet voor normaal gebruik. Eigenaren moeten ook 
rekening houden met de woonomgeving. 

Men moet de buren een bepaald minimumniveau van imma-
terieel woongenot verschaffen. De buren moeten het gevoel 
van prettig wonen kunnen behouden en dat mag hen niet 
ontnomen worden door harde muziek, vestiging van een 
wietplantage of anderszins.

de normale eigenschaPPen van een Woonhuis

Het	 feit	 dat	 de	 bewoner	 een	 bepaald	minimumniveau	 van	
immaterieel woongenot dient te verschaffen wordt gerekend 
tot de normale eigenschappen van een woonhuis. De aan-
sprakelijkheid is naar het oordeel van de rechtbank dan ook 
niet beperkt tot materiële eigenschappen, zoals materiaal en 
constructie

materiële schade en smartegeld

Een woning verschaft aan haar bewoner niet alleen onder-
dak, een slaapplaats e.d., maar ook woongenot. Dat woon-
genot wordt ook bepaald door immateriele zaken als stand 
van de wijk, ruimte, uitzicht, afwezigheid van bedrijfsmatige 
activiteiten, van overlast en van conflicten met buren. De prijs 
van een woning is daarop afgestemd. Dat betekent dat de las-

Vraagbaak
Ik open de mogelijkheid van een vraagbaak. De beant-

woording van de vragen van lezers kunnen dan weer een 

artikel opleveren. Uw vragen kunt u per email insturen 

aan info@juristnet.nl   en u ontvangt enkele dagen later 

een antwoord per email terug. Het kan zijn dat daarna de 

beantwoording ook in een artikel wordt verwerkt. 
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VErENigiNgSbUrEaU LVcw
Bezoekadres: 
Lauwerecht 55, Utrecht
Postadres: 
Postbus 19163, 3501 DD Utrecht
Telefoon: 06-13015869
Bank: 2015796
Internet: www.lvcw.nl
Mail: info@lvcw.nl
Uitwisseling via: discussie@lvcw.nl

LidMaatScHaP
LVCW lidmaatschap voor woon-
gemeenschappen: € 5,- per huis-
houden per jaar.
Voor initiatiefgroepen is het 
€ 2,50 per huishouden per jaar 
(met een minimum van € 13,- per 
jaar).
Lid-woongemeenschappen krij-
gen 1 ‘Gewoon Anders’ per 6 
huishoudens.
Individueel LVCW lidmaatschap 
(inclusief ‘Gewoon Anders’ abon-
nement): € 13,- per jaar.

PrikbOrd
Voor woongemeenschap die 
nieuwe bewoners zoeken en 
voor mensen die een woonge-
meenschappen zoeken is er de 
gratis site: www.woongroep.net

bEStUUr
Voorzitter
Peter Bakker, Eindhoven
Secretaris
Hanneke Verdonk, Purmerend 
Penningmeester
Nico Meijerman
Bestuurslid
Riana Schoenmakers, Ede

SEcrEtariaat
Tienta Verlegh

aLgEMENE iNFOrMatiE 
Kijk voor adressen van aange-
sloten woongemeenschappen, 
consulenten, verwante (ook 
buitenlandse) organisaties, de 
digitale ‘Gewoon Anders’, het lo-
geernetwerk, studiemateriaal en 
allerlei actuele informatie over 
gemeenschappelijk wonen op: 
www.lvcw.nl 
Op www.gemeenschappelijkwo-
nen.nl ook adresssen van andere 
woongemeenschappen en uit-
gebreide informatie voor nieuwe 
initiatiefgroepen en voor be-
staande woongemeenschappen.

Alkmaar
c.W. de rups [Nb H 9 1983]
Harpoenstraat 1, 1825 Ld Alkmaar

c.W. de regenboog [Nb H 40 1986]
elzasstraat 31, 1827 Bv Alkmaar
www.cwderegenboog.nl

Alphen
*de Zuivering
postbus 22, 5130 AA Alphen

Alphen aan den Rijn
c.W. Alphen aan den rijn [Nb H 30 1995]
Zeelandstraat 26, 2408 Gj Alphen a/d rijn
www.cwalphenaandenrijn.nl

Amersfoort
c.W. Het Hallehuis [Nb H 33 1984]
Sandenburg 20, 3813 LX Amersfoort
www.hallehuis.nl

c.W. Woonvorm van de toekomst [Nb HK 
61 1993]
Hof der toekomst 29, 3823 HX 
Amersfoort
www.wvdt.nl

*Groenfoort [Nb K]
Kortenaerstraat 6c, 3814 tL Amersfoort
groenfoort.nl

Amstelveen
c.W. Amstelveen [Nb H 36 1991]
Suze Groeneweglaan 69, 1183 eK 
Amstelveen
www.cwamstelveen.nl

Apeldoorn
c.W. 't vierschaar [Nb H 25 1984]
magistratenveld 613, 7327 LK Apeldoorn
www.cwapeldoorn.nl

Breda
c.W. Het Aardrijk [Nb H 52 1988]
Aardrijk 103 A, 4824 Bt Breda
www.aardrijk.nl

Capelle a/d IJssel
c.W. de Bonvivant [Nb H 50 1990]
Bonnefanten 45, 2907 NA capelle a/d 
ijssel
www.cwcapelle.nl

De	Heurne	(gld)
*centraal woon/werk project midgaard [ 5]
Abstegerdijk 1, 7095 Bv de Heurne (gld)

Delft
c.W. delft [Nb H 80 1981]
Fuutlaan 166, 2623 mS delft
www.cwdelft.nl

vereniging Bagijnhof 13 [ 40]
Bagijnhof 13, 2611 AN delft
www.verenigingbagijnhof13.blogspot.
com

Den	Haag
c.W. Katerstraat [Nb H 31 1986]
Katerstraat 41, 2512 cd den Haag
www.cw-katerstraat.nl

c.W. Houtwijk [Nb H 49 1984]
Albert Schweitzerlaan 24 B, 2552 pK den 
Haag
www.cwhoutwijk.nl

Deventer
c.W. deventer [Nb H 32 1994]
j.d. Huibersstraat 10, 7412 jr deventer
www.centraal-wonen-deventer.nl

*cW mandelig [Nb ]
deventer

Driebergen
Zonnespreng [Nb  20 2010]
drieklinken 105, 3972 ec driebergen
www.zonnespreng.nl

*c.W. driebergen [Nb H 15]
Groenhoek 227, 3972 cG driebergen

Ede
c.W. de Wonenwij [Nb H 47 1997]
Hegelstate 27, 6717 SL ede
www.centraalwonen-ede.nl

Eindhoven
c.W. Strijp [Nb H 21 1989]
St. Severusstraat 26L, 5616 NZ eindhoven
cws.lvcw.nl

c.W. Lismortel [Nb H 62 1983]
tourslaan 22, 5627 KX eindhoven
www.cwlismortel.nl
*elkrijk [HK 45]
postbus 525, 5600 Am eindhoven
www.elkrijk.nl

Haarlem
c.W. drielandenhuis [Nb H 39 1986]
drielandenhoek 6, 2034 Lv Haarlem
www.drielandenhuis.nl

c.W. romolenpolder [Nb  47 1992]
venkelstraat 25, 2034 mt Haarlem
www.cwrom.nl

Heemskerk
Woonvereniging Heemshof [K 6 1977]
oosterweg 2 c, 1968 KN Heemskerk

Hilversum
c.W. de Hilversumse meent [Nb H 50 
1977]
Wandelmeent 61, 1218 cr Hilversum
www.wandelmeent.nl

Hoorn
c.W. Aurijn [Nb H 9 1987]
roodborstje 7, 1628 ct Hoorn
www.up2design.nl/auryn/

Huis	Ter	Heide
c.W. dinslo [Nb H 23]
Kardinaal Alfrinkhof 39 a, 3712 dd Huis 
ter Heide
www.dinslo.nl

Leeuwarden
c.W. circa [Nb H 7 1988]
Schoolstraat 9 - F, 8911 BH Leeuwarden

c.W. Hoeksterpoort [H 11 1990]
Hoeksterpoort 2b, 8921 Gc Leeuwarden
www.centraalwonenleeuwarden.nl

Leiden
c.W. de stadsoase [Nb H 37 1986]
Gortestraat 37, 2311 mS Leiden
www.stadsoase.nl

c.W. Stevenshof [Nb H 15 1988]
joke Smitstraat 22, 2331 mA Leiden
www.cwstevenshof.nl

c.W. de oranjerie [ 19 2003]
oranjerie 14, 2316 ZK Leiden
www.oranjerie-leiden.nl

*G.W. Leiden [Nb ]
musschenbroekstraat 19, 2316 AW Leiden

Maastricht
*c.W. maastricht [Nb  12]
maastricht

Nieuwegein
G.W. Nieuwegein [Nb H 160 1982]
Bedumerschans 2, 3432 tc Nieuwegein
www.gwnieuwegein.nl

*cBWH-Sawou [ 6]
Heerlerschans 5, 3432 te Nieuwegein

Nijmegen
c.W. opaalstraat [Nb H 49 1987]
opaalstraat 170a, 6534 Xp Nijmegen
www.cwopaalstraat.nl

c.W. mozaiek [Nb HK 44 2004]
Wachterslaan 239, 6523 rv Nijmegen
www.cwmozaiek.nl

Oegstgeest
c.W. Anna Bijnshof [Nb HK 13 1987]
Anna Bijnsplantsoen 1, 2343 jt oegstgeest

Oldenzaal
c.W.o. onder de Linden [Nb H 11 1991]
Lindestraat 34, 7572 tv oldenzaal
www.centraalwonenoldenzaal.nl

Purmerend
W.K. purmerend [Nb HK 71 1985]
postbus 262, 1440 AG purmerend
www.woonkollektiefpurmerend.nl

Riemst-Membruggen
*vierkantshoeve [ 5]
dorpsstraat 79, B-3770 riemst-
membruggen

Rotterdam
c.W. de Banier [Nb H 52 1980]
Banierstraat 2 A, 3032 pH rotterdam
www.cwdebanier.nl

c.W. Zevenkamp [Nb H 60 1982]
August vermeijlenpad 75, 3069 Wt 
rotterdam
www.cw7.nl

Woonwerkvereniging de Lelie [H 10]
Slaghekstraat 32c, 3074 Lm rotterdam

Woonvereniging de Nesse [K 5 1997]
Groeneweg 10, 3059 Lc rotterdam
www.de-nesse.nl

Spijkenisse
c.W. Spijkenisse [Nb H 24 1981]
toekanshoek 6, 3201 pj Spijkenisse

Tilburg
c.W. de meenthe [Nb K 20 1981]
de meenthe 18, 5012 tH tilburg
www.cw-demeenthe.nl

*c.W. de Stam [HK 25]
Bieslookweg 186, 5044 dr tilburg
www.cwdestam.nl

Usquert
*vereniging dov [ 5]
Wadwerderweg 125, 9988 SW usquert

Utrecht
c.W. Klopvaart [Nb H 80 1984]
cubadreef 4 - j, 3563 HH utrecht
www.klopvaart.nl

Vlaardingen
c.W. de pionier [Nb H 24 1987]
Karel doormanhof 25, 3134 cW 
vlaardingen
www.cwvlaardingen.nl

Voorburg
c.W. voorburg [Nb H 31 1988]
veurselaan 65, 2272 Ap voorburg
www.cwvoorburg.nl

Wageningen
c.W. Het punt [Nb H 46 1985]
Leeuweriksweide 146, 6708 Lm 
Wageningen
www.cw-wageningen.nl

c.W. 't Binnenveld [Nb H 32 1990]
johan Buziaustraat 59, 6708 Nr 
Wageningen
www.cw-wageningen.nl

Westervoort
c.W. Westervoort [Nb H 26 1985]
Lange Griet 42, 6932 mG Westervoort
www.cwwestervoort.nl

Zaandam
c.W. i Zaandam [Nb H 11 1985]
ds. m.L. Kingweg 232, 1504 dH Zaandam

c.W. ii Zaandam [Nb H 5 1985]
ds. m.L. Kingweg 244, 1504 dH Zaandam

Zoetermeer
c.W. Zoetermeer [Nb H 21 1988]
Scharounlijn 14, 2728 Bt Zoetermeer
www.centraalwonenzoetermeer.nl

Zutphen
Woonderij eos [Nb HK 39 2005]
Loverendale 2, 7207 pG Zutphen
www.woonderijeos.nl

Zwolle
c.W. Zwolle [Nb H 35 1985]
rijnlaan 217 A, 8032 mX Zwolle
www.lvcw.nl/cwzwolle

De codes tussen haken: nb = nieuwbouw, Ob = Oudbouw, H = Huurwoningen, k = koopwoningen, Hk = 
Huur- en koopwoningen. Het getal geeft het aantal woningen aan. Jaartal is startjaar van project.

Projecten aangeduid met * zijn in voorbereiding. Wijzigen graag doorgeven aan info@lvcw.nl
]

]
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