


Initiatieven voor het zelf richting geven aan 

gezamenlijk wonen en delen van ruimtes krijgen 

de laatste jaren steeds meer vorm. Co-housing 

is een begrip dat wereldwijd invulling krijgt. 

Nadat de eerste initiatieven in Denemarken zijn 

ontstaan volgden een aantal Europese landen 

en de Verenigde Staten. Co-housing kent vele 

verschijningsvormen, veelal gericht op een groep 

mensen die gezamenlijk ouder willen worden 

met aandacht en zorg voor elkaar. Het initiatief 

in Avenhorn is gericht op een meer-generatie 

gemeenschap. Verschillende leeftijdsgroepen, 

gezinssamenstellingen, tweepersoonshuishoudens, 

eenpersoonshuishouden die samen leven in een 

gemeenschap waarbij privé en gezamenlijk gebruik 

van ruimte op aandachtige wijze is verdeeld. 

De zorg staat niet centraal, het ouder worden 

eveneens niet. Wel de aandacht voor elkaar, het 

samenwerken aan een gemeenschappelijke wereld 

waar het ‘wij’ minstens zo belangrijk is als het ‘ik’.

MEERGENERATIE GEMEENSCHAP





Een woongemeenschap waarbij zowel privé als 

gezamenlijk goed geborgd is heeft een sociale, 

juridische en financiële component. De huidige 

ontwikkelingen met betrekking tot Co-housing 

zijn nog in een stadium van ontwikkeling. Op 

verschillende manieren en met een breed palet 

aan aandachtsgebieden worden er projecten 

ontwikkeld. Bij de meergeneratie gemeenschap 

in Avenhorn wordt op dit moment in een beperkte 

kring nagedacht over de invulling van deze 

gemeenschap.  In twee-wekelijkse sessies wordt 

nagedacht over het programma van eisen, de 

invulling van de woningen, de invulling van het 

gemeenschappelijke deel. Hierbij gaat de discussie 

met name over het thema privé en gezamenlijk: 

privé gebruik en gezamenlijk gebruik, privé 

eigendom en gezamenlijk eigendom, kortom 

wat kunnen de bewoners delen en wat willen de 

bewoners privé. Dit onderdeel is in ontwikkeling. 

Naast de ruimtelijke component van privé en 

delen is er ook een juridische kant aan de 

meergeneratie gemeenschap. Gedacht kan worden 

aan een vereniging van eigenaren waarbij de 

bewoners gezamenlijk deeleigenaar zijn van het 

gemeenschappelijk deel (inclusief buitengebied) en 

een appartementsrecht hebben op de eigen woning 

met terras.



LOCATIE





FOTO’S BESTA ANDE SITUATIE EN OMGEVING

Het complex aan de Potveer in Avenhorn bestaat 

uit een kantoorgebouw, een woonhuis en een aantal 

hallen die in verschillende fases zijn gerealiseerd. 

Het woonhuis ligt in het lint van de West, het 

kantoor en de hallen liggen iets naar achteren 

op de kavel. Het perceel is ruim, en grenst aan 

het open weidegebied van het Noord-Hollandse 

landschap. De hallen zien er verzorgt uit en hebben 

door hun functionele ontstaansgeschiedenis een 

verrassende indeling. Op basis van een analyse van 

o.a. de locatie, de zichtlijnen, de bezonning en de 

ontsluiting is een eerste opzet gemaakt voor sloop, 

hergebruik en toevoegingen. Tevens is op basis van 

bouwkundige kwaliteit gekeken naar hergebruik 

van bestaande bouwdelen t.b.v. nieuwe functies. 

Het omliggende landschap is ingezet voor een 

woonkwaliteit waarbij het landelijke karakter goed 

tot haar recht komt. In de concept schema’s komen 

deze thema’s terug.
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PLATTEGRONDEN EN SCHEMA’S



















GEVELS EN INTERVENTIES



Uitgangspunt voor de interventies is dat het 

bestaande complex zoveel als mogelijk in stand 

wordt gehouden. Een deel van de oudste hallen 

wordt gesloopt maar de fraaie staalconstructie 

blijft gehandhaafd. De interne structuur wordt zo 

opgezet dat een heldere routing door het gebouw 

ontstaat. Waar mogelijk worden bestaande interne 

ruimtes ingezet om te voorzien in een specifiek 

programma onderdeel (bijv. berging, washok, 

fietsenstalling etc.). De aanwezige industriële 

uitstraling zal waar mogelijk intact blijven. Wel 

zullen ingrepen plaatsvinden om het woonkarakter 

te verstevigen. Hierbij zal bij de uitwerking 

van de plannen steeds opnieuw een afweging 

worden gemaakt in behoud, hergebruiken en 

vernieuwen. De aanwezige trappen zullen zoveel 

als mogelijk hergebruikt worden, zij ondersteunen 

het functionele beeld waarvoor het gebouw is 

ontworpen. De grote hal aan het eind van het 

complex wordt ingezet als groene binnentuin voor 

de te realiseren nieuwe woningen. De meest recent 

gerealiseerde hal wordt zoveel als mogelijk in tact 

gelaten. Hier kunnen allerlei ‘vrije’ activiteiten 

plaatsvinden, maar het is daarnaast ook een 

prettige ‘leegte’.
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CONCEPTUELE LINK TUSSEN DE WONINGEN



 De nieuw te realiseren woningen hebben allen 

twee bouwlagen, rechthoekige en of vierkante 

vormen en een plat dak. Met de twee bouwlagen 

blijven ze onder de bestaande goothoogtes van 

de diverse hallen. Door het toepassen van platte 

daken worden de bestaande hallen niet op allerlei 

vreemde wijzen doorsneden. Op deze manier is er 

sprake van een eenheid in het totaal ensemble. 

De basisvorm van de woningen zijn daartegen wel 

verschillend van elkaar, evenals het programma. De 

woningen worden ontsloten vanuit de gezamenlijke 

binnenruimte. De oriëntatie van de woningen is 

zowel naar de binnenruimte gericht als naar het 

landelijke achterterrein. In beide gevallen zal 

er sprake zijn van een overgang van privé naar 

gemeenschappelijk en andersom. Met de typologie 

van de tweelaagse woningen krijgt het gehele 

complex rondom een herkenbaar uiterlijk. Door 

deze gelijkwaardige woningen in een bepaalde 

ritmiek rondom de hallen te situeren is zowel 

een privé aansluiting op het binnengebied als op 

het buitengebied geborgd. Het buitengebied is 

bedoeld als gemeenschappelijk terrein maar iedere 

bewoner heeft de mogelijkheid om aansluitend aan 

de woningen een eigen terras aan te leggen. Hier 

moet ook een mogelijkheid zijn om deze privé te 

gebruiken. De woningen aan de westzijde hebben 

als begrenzing van het bouwvlak de zichtlijn van 

het belendende pand aan de west meegekregen. 

De inrichting van het buitengebied zal meerledig 

zijn. Aan de oostzijde is een meer recreatief 

karakter waarbij aan de waterkant gedacht wordt 

aan het plaatsen van wilgen. Aan de westzijde is 

sprake van het realiseren van tuintjes en mogelijk 

een boomgaard. Naar het zuidwesten is het 

de bedoeling om de zichtlijnen open en ruim te 

houden.
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