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Meer weten? Op zoek naar het volgende informatiemoment? Intekenen als kanididaat bewoner? 

www.cohousingpatershof.be 
cohousing.patershof@gmail.com 

www.facebook.com/cohousingpatershof 

 

 

Cohousing Patershof wordt gerealiseerd i.s.m.: 
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DE SITE 
 

Cohousen in het hart van Sint-Niklaas. 
Op een boogscheut van de markt en het station. 

In de bruisende Elisabethwijk. 
Ecologisch en betaalbaar. 

 

Nadat de Paters Minderbroeders afscheid namen van hun 
klooster en kerk, kon de Stad Sint-Niklaas in 2014 de 
Paterssite aankopen. Het behouden van een 
gemeenschapsfunctie, in de traditie van de Paters 
Minderbroeders, zij het seculier, was een uitdrukkelijke wens 
bij de verkoop van de site. 

In samenspraak met de buurtbewoners en gebruikers, werd 
door Interwaas een masterplan voorbereid op de ‘Paterssite’. 
Het project omvat de omvorming van de ‘Paterskerk’ tot 
gemeenschapscentrum en cultuurhuis en de bouw van een 
40-tal woningen rondom het nieuwe park.  

 

Dertien van deze 
woningen behoren tot een 
cohousingproject met hun 
gemeenschappelijke 
lokalen. De toekomstige 
bewoners kunnen nu al 
participeren en 
overleggen met Interwaas. 
Naast het 
cohousingproject komen 
ook nog een 
samenwoonproject voor 
senioren en sociale 
koopwoningen op de site.   
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WAT IS COHOUSING? 
 

Bij cohousing creëert een groep bewoners samen hun eigen woonproject. De buren werken samen 
aan een warme thuis en buurt. 

 

Elk huishouden heeft een eigen volwaardige unit. Dit kan een woning zijn, maar evengoed een 
appartement of een studio. Hierin zitten eigen leefruimtes, keuken en badkamer. 

 

De units worden in een cohousing aangevuld met gedeelde ruimtes. Dit kan gaan van heel weinig 
tot veel, maar het is steeds meer dan enkel circulatie of technische ruimtes. Vaak zijn deze ruimtes 
gebundeld in een gemeenschappelijk gebouw, het paviljoen. 

 

Standaard wordt in een cohousingproject de auto van de site geweerd. Er is een gedeelde parking 
aan de rand of ondergronds. Zo blijft er meer buitenruimte over om te spelen, moestuinieren, voor 
een terras… 

 

Als goede buren is het makkelijker om ook toestellen en diensten te delen. Dit kan gaan over 
wasmachines, werkmateriaal, deelwagens, bakfietsen, een krantenabbonement… 
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COHOUSING PATERSHOF 
 

Dit project is een divers project met zowel gezinnen als alleenstaanden, oud en jong. Het 
samenleven gebeurt rond visie die door de groep werd opgesteld. Er wordt samen vergaderd of in 
werkgroepen deelaspecten uitgewerkt. 

Cohousing Patershof bestaat uit 6 units met 1 slaapkamer, 4 met 2 kamers en 3 met 3 slaapkamers. 
Sommige daarvan zijn duplexen en/of grondgebonden. 8 units zijn rolstoeltoegankelijk. 

In cohousing Patershof maken de gemeenschappelijke 
ruimtes (GR) deel uit van het gebouw dat ook de woningen 
omvat. Ze nestelen zich langs de trap op verschillende 
plaatsen doorheen het complex. Zo is de circulatie een 
beleving en worden de beste plekjes gedeeld met de groep.  

Op het gelijkvloers is er een leefruimte met keuken met zicht 
op zowel het binnenplein als op de groepstuin. De 
fietsenstalling wordt gedeeld met de andere woonblokken 
op de Paterssite. 

De wasruimte en het atelier bevinden zich op de eerste verdieping. Tot slot is er ook nog een stille 
(werk)ruimte met logeerkamer en een dakterras op de tweede verdieping. 
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Centraal op de site ligt een publiek park. Door de kloostermuur die behouden blijft, heeft dit park 
het geborgen karakter van een tuin.  

De nieuwe bouwblokken krijgen een sokkel met rondgang. Hierdoor ontstaat een zone tussen het 
publieke en private gedeelte en kan elke bewoner overdekt naar zijn woning. 

Achter het cohousingblok bevindt zich de gemeenschappelijke groepstuin. Deze wordt door hen 
ingedeeld en beheerd. In dit kader geeft cohousing Patershof voorrang aan biodiversiteit waarin 
inheemse soorten zich kunnen vestigen. 

Daarnaast hebben de appartementen op het gelijkvloers een privé tuintje of terras dat uitkijkt op 
de groepstuin.  

Cohousing Patershof wil het delen en hergebruiken van goederen, toestellen en diensten 
stimuleren en zoveel mogelijk toepassen in het dagelijks gebruik en beheer van gemeenschappelijk 
materiaal (grasmachine, wasmachine, allerhande gereedschap), telecomprovider, groepsaankoop 
auto, fietsen, groepstuin,… 

 

 

  



 

 

Informatiebrochure cohousing Patershof, versie sept. 2018  7 

VISIE 
 

Met dit project op de paterssite, beoogt de stad Sint-Niklaas ecologisch verantwoorde en 
betaalbare woningen aan te bieden. Bijzonder is wel dat hier de voordelen van het stedelijk wonen 
kunnen samengaan met een rustgevende groene ruimte. Door de integratie van een 
cohousingproject op deze site, wil Sint-Niklaas een antwoord bieden op de vraag naar aangepaste 
woningen, specifiek voor gezinnen met kinderen en voor senioren. 

Cohousing Patershof ontwikkelde daarbij haar eigen gedeelde visie op het project. Deze steunt op 
vier pijlers: zorgzaam, consensus, open en gastvrij en betaalbaar. 

Zorgzaam 

Iedere bewoner van cohousing Patershof draagt zorg voor de andere bewoners. Met dergelijke zorg 
werken de bewoners aan een verbonden woongemeenschap. 

Daarnaast wil cohousing Patershof ook zorgzaam omgaan met het milieu. Deze milieuzorg was al 
aanwezig in het masterplan en de visie van de stad, maar de groep wil dit doortrekken naar de 
volgende fases. Dit gaat onder andere over groene energie, het beperken van afval tot duurzame 
mobiliteit of het hebben van huisdieren. 

Consensus 

Bij het nemen van belangrijke beslissingen aangaande het samenwonen in Cohousing Patershof, 
streeft de bewonersgroep naar een ‘consensus’. Daardoor vergroot de kans dat besluiten door alle 
bewoners met voldoende aanvaarding worden tegemoet getreden. 

Open en gastvrij 

Cohousing Patershof is intergenerationeel en de bewoners zijn divers. Ongeacht leeftijd, 
achtergrond en overtuiging, is elke bewoner volwaardig deelnemer aan het project van 
samenwonen.  

Vanzelfsprekend vraagt het samenwonen om eigenschappen als open en gastvrij zijn, meevoelen 
met de lotgevallen van een ander, mededeelzaamheid enz. Elke bewoner engageert zich om aan 
deze eigenschappen bij te dragen. 

De gemeenschappelijk ruimtes zijn een verlengde van de woningen. Elke bewoner is dus thuis in de 
GR. 
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Betaalbaar 

Cohousing Patershof streeft naar een wonen met hoge kwaliteit dat tegelijk betaalbaar is. Bijgevolg 
moeten de bewoners zeer prijsbewust zijn bij hun keuzes inzake ontwerp, inrichting en onderhoud 
van woningen en GR. Vanzelfsprekend zijn groepsaankopen - waar doenbaar – zeer aanbevolen. 
Eveneens vanuit die bekommernis behoort samenwerking met een coöperatieve vennootschap (zie 
verder) tot de mogelijkheden. 

De groep wil materialen en diensten met elkaar delen en hergebruiken in plaats van bezitten. Dit 
zorgt niet alleen voor het drukken van de kosten, maar het verkleint eveneens haar ecologische 
voetafdruk. Het gaat daarbij over wasmachines, werkgereedschap, internetprovider,… 
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TIMING 
 

 

De timing is onderhevig aan externe factoren maar voorlopig werd het als volgt vastgelegd: 

Voorjaar 2018 tot voorjaar 2019 

ontwerp, bouwaanvraag voorbereiden, cohousinggroep uitbreiden 

Voorjaar 2019 tot voorjaar 2020 

bouwvergunning verkrijgen, cohousinggroep voltallig, aankoop gronden 

Voorjaar 2020 tot voorjaar 2021 

bouwwerken met na de oplevering de feestelijke ingebruikname 
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KOSTPRIJS 
 

 

De kostprijsberekening zal de komende maanden, wanneer het ontwerp van de woningen preciezer 
zal zijn, steeds juister worden geraamd. 

Op dit moment gaan we uit van een ruwe prijsraming als volgt: 

Woning met 3 a 4 slaapkamers ± 360.000 € 

Appartement met 2 a 3 slaapkamers ± 290.000 € 

Appartement/studio met 1 a 2 slaapkamers ± 220.000 € 

(prijs inclusief bouwgrond, kosten en BTW) 

Het is uitdrukkelijke wens van de huidige (en toekomstige) groepsleden om er alles aan te doen om 
deze prijzen nog lager te krijgen. 

 

 

We zijn op dit moment ook in gesprek met de wooncoöperatie 
wooncoop cvba om voor bepaalde woningen/appartementen de 

woonkost nog betaalbaarder te maken door ze onder te brengen in de coöperatie. Als coöperant 
kan je, mits een voldoende grote inbreng, woonrecht krijgen om er te wonen. 
Een betaalbare en faire oplossing. 

De komende maanden wordt de samenwerking verder besproken. Wie meer hierover wil weten is 
welkom op onze informatiemomenten en algemene vergaderingen. 

www.wooncoop.be 

 


