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PROJECTPROJECT

DE ACADEMIE,  
CO-HOUSING  
IN EEN  
GROENE OASE

Heem Cohousing
Ontwikkelaar Heem staat bekend voor 
het herbestemmen van oude panden 
en gronden tot bijzondere, doordachte 
collectieve woonplekken. Daarbij zorgen 
ze steeds voor stijlvolle, duurzame archi-
tectuur en kiezen ze bewust voor kwali-
teitsvolle materialen. Bij Heem zoekt 
het project trouwens de bewoner, niet 
omgekeerd. Het is een slim alternatief 
om co-housing makkelijker in de wereld 
te zetten. 

“Belangrijk voor hen is dat cohousing 
‘ontmoeten zonder moeten’ is”, vertelt 
Dirk Engelen, projectleider en mede-
oprichter van B-architecten ons. “Elke 
bewoner heeft een eigen woning op 
maat, en een eigen buitenruimte. De 
gemeenschappelijke faciliteiten zorgen 
daarbij voor net dat tikkeltje extra: extra 
infrastructuur én extra ruimte. Dankzij de 
garantie van privacy kan iedereen zo 
zijn of haar eigen invulling geven aan 
het collectieve wonen. Het is precies die 
‘zachte co-housing’ die duurzame relaties 
tussen mensen mogelijk maakt.” 

Meisjesinternaat 
“Die filosofie streefden we ook na bij de 
realisatie van dit project. Het vroegere 

meisjesinternaat en daarna kunstaca-
demie had een symmetrische opbouw. 
De linkervleugel van het gebouw met 
plat dak was echter niet authentiek, dat 
deel werd pas in de jaren ’70 toege-
voegd. Het had duidelijk niet dezelfde 
architecturale kwaliteiten waardoor we 
in overleg met Dienst Ergfgoed beslisten 
het af te breken.” 

“Hierna vervolledigden we de U-vorm 
met een nieuwbouw. Die kreeg 
dezelfde bouwhoogte en ritmiek, maar 
dan wel met een duidelijke heden-
daagse uitstraling. Zo werd de symme-
trie behouden. Bijkomend voordeel van 
de ingreep was dat we zo een onder-
grondse parking konden realiseren.”

In de gebouwen kwamen een 15-tal 
wooneenheden. “Op het gelijkvloers 
zijn er vooral  compacte duplex wonin-
gen. Elke unit beschikt daarbij over 
een eigen privé terras. Een aparte 
kantoorunit maakt de mix wat groter. 
Op de verdiepingen zijn er verschil-
lende appartementen, voor elk type 
van gezin. Aan de achterzijde van het 
terrein kwam er een houten vervang-
bouw balkvolume, met drie stadswonin-
gen, vier studio’s voor begeleid wonen, 

gemeenschappelijke keuken, recrea-
tieruimtes en het centrale zwembad. 
Net dit maakt het principe van zachte 
co-housing mogelijk, als gezin kan je je 
makkelijk terugplooien op jezelf.”

In de wilde stadstuin kwamen dan weer 
verschillende zitplekken, een sauna en 
een mooi zwembad.

Nadruk op duurzaamheid
In het project hadden de ontwerpers en 
ontwikkelaar oog voor duurzame ingre-
pen. Belangrijkste daarbij was uiteraard 
het herinzetten van het monument en 
het voorzien van een doorgedreven 
binnenisolatie in zowel de historische 
als nieuwe ruimtes. 

Daarnaast werden er ook warmtepom-
pen in combinatie met vloerverwarming 
geïnstalleerd, kwamen er zonnepane-
len op de nieuwbouw, werden alle 
woningen bijna-energieneutraal (BEN, 
e-peil lager dan 30), kwam er regen-
waterrecuperatie en werden er elek-
trische deelauto’s en fietsen voorzien.

www.b-architecten.be

Elke bewoner heeft een eigen woning 
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In Turnhout transformeerde B-architecten een 
voormalige kunstacademie tot een duurzaam, hoog-
waardig co-housingproject met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Dit met bijzondere aandacht voor 
architectuur, ecologie en de erfgoedwaarde van het 
gebouw. De fraaie gevel en de indeling van de his-
torische en deels monumentale panden bleven waar 
mogelijk behouden. Maar tegelijkertijd werd het 
ensemble grondig herdacht en gemoderniseerd.
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