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Op een zonnige namiddag is het
druk in de binnentuin van Hof Ter
Beemt in Zingem. Kinderen lopen af
en aan, er wordt gepingpongd en
gekeuveld. ‘Vooral in de zomer is er
veel interactie tussen de bewoners, op
vrijdag ontstaat spontaan een
aperitiefmoment in de tuin’, zegt
Peter Depauw, bewoner en
initiatiefnemer van het project. ‘Voor
de kinderen is het hier een
speelparadijs. En zo hoeven wij onze
kinderen net wat minder in de gaten
te houden (lacht). Ze entertainen
elkaar.’
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cementarme vloeropbouw die bestaat
aanwezige harten sneller slaan. En
uit een laag schelpen. De muren zijn
dus overwogen Peter en Elke
geïsoleerd met een laag van twintig
cohousing met het andere
centimeter kalk en hennep. Dat is
geïnteresseerde koppel. ‘Uiteindelijk
ecologisch en energiezuinig. We
heeft dat gezin niet meegedaan, maar opteerden ook voor schapenwol,
door hen werd wel duidelijk dat we
vlaswol, houtwol en kurk in plaats
dit project samen met anderen
van chemische isolatiematerialen.’
konden dragen. Er zijn zo’n honderd
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kandidaatgezinnen gepasseerd. Voor en het bezetsel van witte leem in de
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een cohousing moeten best wat
slaapkamers dragen bij tot de
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puzzelstukken in elkaar passen:
authenticiteit van het pand. ‘Het
6.000 m2 oppervlakte, uitgestrekte
budget, timing, filosofie. Het is
voordeel is dat je dat zelf kunt
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men, was dit een complete bouwval’,
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