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Alternatieven voor het perifere rijtjeshuis
Woningmarkt in NL:
-

Koop in de periferie, gezinsvriendelijk wonen met
focus op conventionele rijtjeshuizen (VINEX);

-

Huur in de steden: corporaties (sociale huur) of
exclusieve appartementen (particuliere huur).

Steden in NL bieden nauwelijks mogelijkheiden voor
doorsneehuishoudens en gezinnen: betaalbaar,
kwalitatief, gezinsvriendelijk wonen in hoge dichtheid
ontbreekt in nederlandse steden.
Noodzaak voor een nieuwe stedelijke agenda, zürichse
wooncoöperaties als inspiratiebron.

Bron: Artikel Volkskrant.nl, 7.11.2017
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Coöperatie als gevraagd model
Gezamenlijke “zelfhulp” als basisdoel:

Ledenvergadering van de “Allgemeine Baugenossenschaft Zürich” (Afb.: ABZ)

-

In CH tenminste 7 leden (in Duitsland 3).

-

Lid is zowel bezitter als gebruiker: persoons- en
gebruikersgeorienteerde organisatie, integratie van de
“economische” persoonlijkheid van het coöperatie-lid
(niet alleen vermogen zoals bij aandelen).

-

Hoog democratiegehalte: stemrecht per hoofd (niet op
basis van geïnvesteerd kapitaal zoals bij een NV);
management wordt echter belangrijk bij grote
coöperaties.

-

Algemeen welzijn i.p.v. winst staat centraal.

-

Succesvol bij participatieve modellen.

-

Maatschappelijke tendenzen (deeleconomie, wens
naar zelfbestemming, lokaal initiatief, terugtrekkende
overheid, etc.): gevraagd model!
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Kenmerken en bijzonderheden
Eerste wooncoöperaties in Zürich ontstaan begin 20ste
eeuw.
250 verschillenden middelgrote en kleine coöperaties
(anders als Duitsland):

Dreieck, Zürich: kleinschalige binnenstedelijke coöperatieve ontwikkeling (Foto vdw/rh)

-

Kleinschalig en flexibel, veel vernieuwing, veel
initiatief, reactie op veranderende omstandigheden;

-

Hoge diversiteit, verschillende doelgroepen (bijv.
alleenstaande vrouwen, grote gezinnen);

-

Stadsvernieuwing gebeuren op kleine schaal: focus op
kleine ingrepen (80 tot 150 woningen), sociale
stabiliteit door langzamere stedenbouwkundige
processen.

Zelfstandige organisaties: coöperatie bouwt zelf
woningen en verhuurt deze aan zijn leden (geen leidende
rol of directe financiering door overheid).

Zürich Brunnenhof, coöperatie “Wonen voor kinderrijke gezinnen” (project
Gigon Guyer, Foto Stadt Zürich)
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Algemene doelstellingen
Belangrijke doelstelling is de bouw van attractieve,
betaalbare woningen:
-

Geen winstoogmerk, geen (grondprijs)speculaties:
huren blijven laag, effectieve kosten (bouw,
onderhoud) bepaalt de huurprijs (20-30% lager als bij
particuliere huur);

-

Betaalbaarheid en kwaliteit: hoge eisen aan ontwerp
en gebruik.

Gemeenschap en samenwerking: veel ruimte voor
initiatief van bewoners en leden.
Woningbouwcoöperatie Kraftwerk: attractief betaalbaar wonen als centrale doelstelling (foto
Kraftwerk / B. Garon)

Woningbouwcoöperatie
Kraftwerk: innovatie door
gemeenschappelijke workshops
(foto Kraftwerk / B. Garon)

Gemengd woonaanbod:
-

Gezinnen als belangrijke doelgroep, toegankelijkheid
voor iedereen;

-

Ondersteuning buurtbinding (bijv. bij gewijzigde
persoonlijke omstandigheden).
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Financiering door sociale mix
Coöperatie is geen corporatie: hoogte inkomen /
vermogen speelt ondergeschikte rol.
Weliswaar ook bouw van sociale woningen resp.
toegankelijkheid voor lage inkomens, voor de financiering
en zekerstelling toekomst zijn ook rijkere bewoners nodig.
Eenmalig aandeelkapitaal van modale huurders gevraagd
(rond één maandloon): bewoners bezitten feitelijk een
deel van het collectieve vastgoed.
Niet zozeer ondersteuning van de allerarmsten, maar
sociale mix staat centraal!
Attractiviteit zijn voor rijkere bewoners: hoge eisen aan
kwaliteit.

Bestemmings- en gebruikersdiagram project Zollhaus, Zürich: veelzijdigheid en
sociale mix staan centraal (bron: coöperatie Kalkbreite / Stadt Zürich)

Logo Rotterdams Woongenootschap: veelzijdigheid en mix!
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Financiering bouwprojecten nieuwe coöperaties
Financiering projecten:

Wooncoöperatie Kalkbreite: eerste project voornamelijk gefinanciert met (renteloze)
leningen, pacht van gemeentegrond, aandeelkapitaal leden, funding (foto: Kalkbreite)

-

Lening bank;

-

Renteloze lening particulieren;

-

Aandeelkapitaal leden (mogelijke toekomstige
huurders, geïnteresseerden);

-

Funding: PR, samenwerking met media!

In Zürich indirecte steun door stad: renteloze lening,
pacht van land (ook als “borg”).
Innovatie en kwaliteitswaarborging: projecten op basis
van prijsvragen of studieopdrachten (medefinanciering en
organisatie door stad).
Aandeelkapitaal modale huurders bij nieuwe coöperaties
relatief hoog (20 tot 35’000 CHF).
Project Zollhaus, wooncoöperatie Kalkbreite: prijsvraag deels door stad gefinancierd
(bron: Kalkbreite, Enzmann Fischer Architekten, 2016)
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Kostenefficiënt stadontwikkelingsisntrument
Stad Zürich: indirecte steun door verpachting van
bouwgrond (vaak op moeilijke locaties) en renteloze
leningen.
Steun verbonden met voorwaarden, afhankelijk van
woonbeleid.
Sinds 1990 duurzame stad met hoge leefkwaliteit als
doel, beleidsspeerpunt “Wonen voor iedereen”:

Beleidsspeerpunt “Wohnen für Alle” (Wonen voor iedereen) als belangrijke
stedenbouwkundige ontwikkelingsstrategie (Plan: Stadt Zürich, 2003-2005)

-

Sociale stabiliteit als centraal thema: middenklasse
is uitslaggevend, bediening doorsneegezinnen.

-

Bewust geen stadsuitbreiding maar opwaardering
door verdichting en vernieuwing.

-

Realisatie van 14’000 attractieve, betaalbare
gezinswoningen binnen 10 jaar, grotendeels door
wooncoöperaties!
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Actuele opgave: kwalitatieve verdichting
Zürich: groei met 80’000 inwoners tot 2035.
Principe “Ersatzneubau”: sterke verdichting,
bestaande structuur blijft behouden, hogere
kwaliteit woningen en buitenruimte (Afb.: Stadt
Zürich)

Woningbouwcoöperatie Graphika, vervanging van 4 bestaande woongebouwen, verdubbeling
van het aantal inwoners (project hls Archiktekten 2008, foto Stadt Zürich)

Wederom grote rol woningbouwcoöperaties:
-

Realisatie van hoge stedelijke dichtheid met hoge
woonkwaliteit.

-

“Ersatzneubau”: vervanging van bebouwing met
behoud van bestaande structuur.

-

Duurzaamheid en vermindering investeringen voor
stad als actueel beleid: autovrij wonen / afstemming
stedenbouw - mobiliteit, compact bouwen.

Coöperatie Vitisana, Burriweg, Zürich: door de stapeling van maisonnettes wordt het
bestaande woonconcept rijtjeshuis verderontwikkeld (project Frank Zierau, foto Stadt Zürich)
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Activering van moeilijke plekken
Verdichting door ontwikkeling van restgebieden op zeer
moeilijke plekken.
Stedelijke opwaardering door verpachting van grond
langs invalswegen, spoorlijnen, snelwegen: creatieve,
innovatieve oplossingen gevraagd, ideale opgave voor
coöperaties.

Woningbouwcoöperatie Kraftwerk, Zwicky-Areal, Dübendorf: verdichting
door ontwikkeling van restgebieden op zeer moeilijke plekken, attractief
wonen langs snelwegen en spoorlijnen (foto: Hochparterre)

Woningbouwcoöperatie Kraftwerk, Zwicky-Areal, Dübendorf: Stedenbouwkundige
structuur reageert op geluidsimmissies (plan: Schneider Studer Primas)
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Woningbouwcoöperatie Kalkbreite, project Zollhaus, Zürich: een smal restgebied tussen straat en spoorlijn wordt
tot attractief stuk stad (plan: Enzmann Fischer Architekten)

Woningbouwcoöperatie Kalkbreite, Zürich: ligging tussen spoorlijn en
invalsweg boven op een tramremise (Müller Siegrist Architekten)

Wooncoöperatie ABZ, Regina Kägihof, Zürich: ligging in
een voormalig bedrijventerrein, integratie van een
energiecentrale (project: Theo Hotz, foto vdw)

Brunnenhof, Zürich: gezinsvriendelijk wonen
langs een drukke invalsweg (project Gigon
Guyer, foto Stadt Zürich)
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Compact bouwen, compact wonen
Compact bouwen in hoge kwaliteit, hoge eisen aan
woningplattegrond.
Compact wonen:
-

Richtlijn “huishoudgrootte plus 1”: een gezin van 4
personen heeft recht op 5 kamers.

-

Streefdoel is max. 30 tot 35 m2 per persoon.

Compact bouwen en wonen: laag energieverbruik,
begunstigt eveneens duurzame ontwikkeling!

Woningbouwcoöperatie Im Gut, Zürich,
woningplattegrond: geen verkeersruimte, centrale
ligging van gemeenschappelijke woonruimte
bevorderd ontmoeting en samenzijn (project P.
Märkli, 2012-2013)

Woningbouwcoöperatie Im Gut, Zürich, eenvoudige robuste materialen,
precieze afwerking (project P. Märkli, 2012-2013, foto’s WBW, W. Mair)
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Delen van voorzieningen
Lagere kosten en tegelijkertijd meerwaarde door het
delen van voorzieningen:
-

Gemeenschappelijke buitenruimte.

-

Gemeenschappelijke voorzieningen: gastenkamers,
wasruimte, (werk)ateliers, cantine etc.

Coöperatie Dreieck, Zürich: cantine als
gemeenschappelijke voorziening (bron:
coöperatie Dreieck)

Wooncoöperaties Hagenbrünneli en GBMZ : veel gemeenschappelijke buitenruimte
(Foto M. Schuppisser)

Giesserei Winterthur:
gemeenschappelijke wasserij als
trefpunt (Foto rh /vdw)
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Optimale benutting van ruimtes
Veel potentieel ontsluitingsstructuur:

Wogeno, Zürich: woonkwaliteit door
daktuin (foto rh / vdw)

-

Ingang als foyer en verblijfsruimte.

-

Trappenhuis als volwaardig onderdeel van een huis:
ontmoetingsplek, voorzone van de woning.

Benutting van daken, vooral in dichte stedelijke
gebieden.

Wooncoöperatie Mehr als Wohnen,
Zürich: open trappenhuis als speelen verblijfsruimte (Afb.: Mehr als
Wohnen)

Projectvoorstel Zollhaus, Zürich
(bron: coöperatie Kalkbreite)
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Autovrij wonen
Enorme kostenbesparingen (zowel bouw als onderhoud).
Enorme ruimtewinst: meer en attractievere
buitenruimte.

Mehr als Wohnen, Zürich: autovrij
wonen, focus op stedelijke
mobiliteit, mobiliteitscentrale met
verschillende services (Foto’s vdw)

Autovrije woonwijk,
wooncoöperatie
Rotach, Zürich:
duurzaamheid, meer
buitenruimte en lage
bouw- en
onderhoudskosten
(Foto vdw)

Autovrije wooncoöperatie “Im Oberfeld”, Ostermundigen: zonder parkeerplaatsen zijn
plotseling zeer veel andere voorzieningen mogelijk (bron: artikel Berner Zeitung)
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Bijzondere woonvormen
Wonen voor iedereen, veel experimenten, uiteenzetting
met bijzondere navraag:

Wooncoöperatie Kraftwerk, Zwicky-Areal in Dübendorf: bijzondere woonvormen,
combinatie van wonen en werken (bron: Schneider Studer Primas Architekten)

Project Zollhaus, nieuwe woontypologie “Hallenwonen” (bron
Kalkbreite, Enzmann Fischer Architekten)

-

Clusterwoningen voor alleenstaanden, grote
woongroepen;

-

Kleinhandel, ambacht en wonen;

-

Hallenwonen: gemeenschap en programmatische
vrijheid;

-

Wonen voor vluchtelingen.
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Dikke huizen
Verdichting, energie-efficient en compact bouwen:
gebouwen worden dikker.
Omgang met bezonning en lichttoetreding:

Coöperatie Mehr als Wohnen, Hunzikerareal, Zürich: speciale ontsluiting en
woningplattegronden (Duplex Architekten)

-

Ruime, lichte, open trappenhuizen.

-

Orientatie van de verschillende woonfuncties,
interaktie met buitenruimte.

-

Hogere plafonds.

-

Publieksfuncties in de begane grond.

Wooncoöperatie BSH Höngg, Zürich: dikke huizen, speciale woningplattegronden met sterke
relatie tussen woonfuncties en buitenruimte (Plan: Gmür Geschwentner Architekten, 2016)
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Buitenruimte
Ontmoeting en samenwerking: grote attractieve private
en gemeenschappelijke buitenruimtes.
Flexibel gebruik buitenruimte: eenvoudig ontwerp met
ruimte voor eigen initiatief, toeëigening door relatie
bebouwing – buitenruimte.
Versmelting van binnen en buiten, interactie met private
buitenruimte.

Giesserei Winterthur: samenspel tussen private en gemeenschappelijke buitenruimten (Foto
vdw)
Giesserei Winterthur: grote
gemeenschappelijke binnentuin,
ontwerp en inrichting door bewoners
(Foto vdw)

Giesserei Winterthur: grote private buitenruimte met zicht op aangrenzende ruimtes
bevorderen ontmoeting (Foto R. Schlatter)
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Woningbouwcoöperatie Im Gut:
grote gemeenschappelijke tuin,
overgang tot woningen door open
private tuinen, ruimte private
loggia’s in de bovenwoningen; met
de nieuwbouw konden veel oude
bomen behouden blijven (project
P. Märkli, fotos mrs / vdw)
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Wooncoöperaties
Hagenbrünneli en GBMZ,
Zürich: stedelijke wonen met
veel private en
gemeenschappelijke
buitenruimte (project
Knapkiewicz & Fickert, foto
mrs)

Wooncoöperatie Frohheim, Zürich: eenvoudige inrichting met duurzame, betaalbare
materialen, hoge kwaliteit door precieze afwerking; interaktie met private buitenruimten
(ruime balkons, loggias) (project Müller Siegrist, foto mrs)
Wooncoöperatie Vitisana,
woonwijk Kronwiesen,
Zürich: rijtjeshuizen met
gemeenschappelijke i.p.v.
Private tuinen (project
Beat Rothen, Foto mrs)
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Openbare buitenruimte
Openbare stedelijke pleinen en straten als trefpunt en
speelruimte, ondergeschikte rol verkeer.
Interactie en verbinding met aangrenzende wijken.

Zürich Friesenberg: openbare langzaamverkeersverbinding als speelruimte (project
Graber Pulver Architekten, foto Van de Wetering)

Zürich Brunnenhof, “Wonen
voor kinderrijke gezinnen”:
vergroting en opwaardering
stadspark door compactere
nieuwbouw (Foto vdw)

Hunzikerareal, Zürich: hoge leefkwaliteit door attractieve openbare stedelijke ruimte
(Foto vdw)
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Actieve plint en microcentrum
Gemeenschappelijke functies (pantoffelbar, wasserij) als
actieve plint in dichte stedelijke gebieden: coöperaties
dragen actief bij aan stadsleven!
Ondersteuning van kleinschalige bedrijvigheid: bijzonder
aanvullend aanbod.
Sociale functies: Werkplaatsen, kinderdagverblijf.

Coöperatie draagt zelf bij aan actief stadsleven, plint met wasserij, pantoffelbar,
bibliotheek, restaurant, werkplaatz etc. (bron: Neustart Schweiz)
Wooncoöperatie
Kalkbreite, Zürich:
Coöperatie draagt zelf
bij aan voorzieningen,
mix met restaurants,
winkels,
gezondheidscentrum,
bioscoop etc. (foto vdw)

Hunziker-Areal, Zürich: stedelijke kwaliteit dankzij actieve plint (Foto vdw)
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Coöperatief, autonoom wonen in Mehrgenerationenhaus Giesserei Winterthur: stedelijke kwaliteit
dankzij actieve plint (Foto vdw)

Planning en ontwerp van de begane grond als belangrijke opgave (Rudolf Galli Architekten)

Giesserei Winterthur: gedekte arcade als ontsluiting en
toegang tot de gemeenschappelijke voorzieningen (Foto vdw)
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Niet alleen wonen
Meerwaarde voor de stad en interactie met omliggende
wijken door aanbod aan voorzieningen:
-

Ruimte voor culturele voorzieningen (bioscoop,
theater), gezondheidszorg, scholen, kinderdagverblijf;

-

Mogelijkheid tot huur van speciale ruimtes:
conferentieruimtes, gastenkamers, eetkeukens etc.

Coöperatie Kalkbreite met bioscoop (Foto Storesandgoods)
Coöperatie Kalkbreite:
Niet alleen meerwaarde
voor de eigen bewoners en
gebruikers, maar ook voor
aangrenzende wijken
(foto’s: Kalkbreite)

Coöperatie Kalkbreite: gastenkamers (Foto Kalkbreite)
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2000 Watt, autovrij, microagro
Dankzij verpachting van grond houdt gemeente invloed
op programma van de coöperaties; huidige populariteit
wooncoöperaties maakt zeer hoge duurzaamheidsstandaards mogelijk:

Idee Mikroagro: naast “urban agriculture” moet voor een
stedelijk bouwblok met 500 inwoners mot binnen 50 km
80 Ha landbouwgrond zekergesteld worden (tekening:
Neustadt Schweiz)

Coöperatie Kalkbreite: autovrij woon- en werkcomplex (project Müller Siegrist,
foto Kalkbreite)

-

2000 Watt-Gesellschaft, Minergie P;

-

Autovrij werken en wonen, smart-city;

-

Micro-agro: Integrale regionale benadering landbouw
en stadsontwikkeling.

Baugenossenschaft Zurlinden: 2000 Watt-Gesellschaft, zeer hoge
duurzaamheidsstandaards (project Pool Architekten, afb. Van de Wetering)
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Landelijk gebied
Nieuwe kansen voor wooncoöperaties: Uitwijking naar
voorsteden en provinciesteden, duurzame ontwikkeling
(compact, autoarm wonen etc.) ook in de periferie
mogelijk!

Masterplan Mägenwil: sociaalruimtelijke stedenbouw in landelijk
gebied, nieuw coöperatief wonen in
het centrum van een dorp met 2’100
inwoners (bron: Van de Wetering,
2014)

Winnende inzending prijsvraag woningbouwproject Baugenossenschaft “Frohes Wohnen”
(bron: Oester Pfenninger Architekten, 2017)

Veel succes met het
Rotterdams
Woongenootschap!
(en hartelijk dank voor uw aandacht)
Han van de Wetering
Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH
Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich
T: +41 44 245 46 09
staedtebau@wetering.ch
www.wetering.ch

