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COHOUSING TWINTIGERS EN DERTIGERS KIEZEN ER STEEDS VAKER 
VOOR OM EEN HUIS OF APPARTEMENT TE DELEN. VOOR 
HET GEZELSCHAP, MAAR OOK OM DE KOSTEN TE DRUKKEN.
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RASEN, JOSÉ, KEN  
EN LAURA WONEN  
IN BORGERHOUT
Rasen (28) kocht een rijtjeshuis in 
Borgerhout en woont samen met 
Laura (28), Ken (27) en José (27).
• Ze betalen elk tussen de € 300  
en € 400, inclusief kosten
• Ze wonen er langer dan een jaar
• Ze besparen elk € 200/maand

Rasen: ‘Ik wist als kind al dat ik ooit 
een huis wilde kopen in Antwerpen. 
De stad trok mij aan en huren leek me 
weggesmeten geld. Op school werd ik 
gepest, en daardoor had ik niet veel 
vrienden. Wanneer ik na een school-
dag thuiskwam, keek ik altijd naar 
Friends. Samenwonen met mensen, 
ervaringen delen met elkaar, het  
sociale contact en een andere levens-
wereld hebben, daar droomde ik van 
als klein jongetje.’
Ken: ‘Tijdens mijn studie psychologie 
liep ik stage bij het centrum waar  
Rasen psychiatrisch verpleegkundige 
was. Daar vertelde hij dat hij een huis 
wilde kopen waarin mensen zouden 
kunnen cohousen. Na mijn studie had 
ik het gehad met mijn kotleven, maar 
niet met Antwerpen. Na een avondje 
babbelen werd het snel duidelijk: wij 

zouden gaan samenwonen in het huis 
van Rasen.’
Laura: ‘Toen ik na drie jaar in Spanje 
gewoond te hebben, besloot om in 
Antwerpen te gaan studeren, besefte 
ik dat alleen wonen financieel niet 
haalbaar was. Ook kende ik nog  
niet zo veel mensen in de stad, dus 
samenwonen met leeftijdsgenoten 
leek me perfect.’
José: ‘Ik las op Facebook dat de  
jongens nog op zoek waren naar een 
kamergenoot, maar vertrok net voor 
twee maanden naar Libanon. Ik ben 
daardoor maar tien minuten op  
bezoek geweest. Gelukkig was er  
meteen een klik. Toch twijfelden  
de jongens nog even tussen mij  
en een andere kandidate.’

Ken: ‘Ja, dat kwam omdat ik jou nog 
niet had gezien.’
José: ‘Jawel, jij had me wel gezien! 
Wij hadden meteen een klik omdat 
we allebei van Taylor Swifts muziek 
houden.’
Ken: ‘(lacht) Oh ja, dat klopt, sorry.’

José: ‘ De jongens twijfelden dus  
tussen mij en nog een ander meisje, 
maar gelukkig ben ik het geworden, 
en daar hebben ze nooit spijt van  
gehad (lacht).’

WC-PAPIER? HIGH FIVE!
Rasen: ‘Door weinig huur te vragen, 
kon ik meer mensen ontmoeten die 
interesse hadden in samenwonen.  
Zo kwam ik snel te weten wie in dit 
huis zou passen. Meer huur vragen 
stond gelijk aan minder keuze in 
potentiële huurders, waardoor ik 
misschien iemand moest kiezen 
met wie ik eigenlijk niet kon  
opschieten. Om de gemeenschap- 
pelijke kosten te verdelen, gebruiken 
wij Splitwise. Dat is een app die de 

onkosten verdeelt over de personen 
die er gebruik van maken.’
Ken: ‘Het wc-papier is trouwens op.’
Rasen: ‘Dat heb ik vandaag gekocht.’
Ken: ‘(geeft high five) Goed gedaan, 
man!’
Laura: ‘Het samenwonen spaart mij 

enorm veel geld uit. Als je geen def- 
tige spaarpot hebt, is het tegenwoor-
dig als single na je studie niet haal-
baar om een appartement in de stad 
in je eentje te huren. Samenhuizen 
met anderen heeft er bovendien 
voor gezorgd dat ik sociaal ben 
gegroeid. Mijn roomies zijn ook  
de enige single vrienden die ik 
heb, dus zij begrijpen bepaalde 
dingen ook heel goed (lacht).’
Ken: ‘Ik vind het sociale contact  
zelfs veel belangrijker dan het 
spaargedeelte.’
Jose: ‘Na een moeilijke dag op het 
werk vind ik het ook heel fijn dat er 
mensen zijn met wie ik kan praten.  

Je zit in Nederland, waar ik vandaan 
kom, vaak hutje op mutje en je betaalt 
er al snel het dubbele van wat je in 
België betaalt. In Vlaanderen kan je 
voor een laag bedrag in gigantische 
huizen samenwonen. ’
Rasen: ‘Mijn huisgenoten moeten  
er mijn slordigheid wel bijnemen 
(lacht).’
Laura: ‘Rasen is inderdaad soms 
slordig, maar hij doet zijn best. Ik  
heb dan weer de neiging alles op te 
ruimen. Soms bleef die rommel  
wekenlang liggen, en dat frustreerde 
me. Maar sinds we een poetsvrouw 
hebben, zorgt dat nog zelden voor 
problemen.’

SAMEN UIT, SAMEN THUIS
Rasen: ‘Wanneer we samen uitgaan, 
is het ook wel echt feest. Dan blijven 
we vaak tot in de vroege uurtjes plak-
ken. Als een van ons vroeger naar 
huis wil, zorgen we ervoor dat die 
niet alleen hoeft te gaan.’
Ken: ‘Maar samen op stap gaan,  
dat gebeurt niet vaak, hè?’
José: ‘We werken allemaal in shiften. 
Daardoor lopen we elkaar vaak mis.’
Laura: ‘We hebben al vaak gepro-
beerd iets op poten te zetten, zoals 
samen gaan wandelen of kamperen, 
maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. 
Er zijn heel veel ideeën, maar we 
voeren ze niet altijd uit (lacht).’

‘Als je geen deftige spaarpot hebt, 
is het als single niet haalbaar  
om in je eentje een appartement  
in de stad te betalen.’
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Daan J.: ‘Wij zijn aan dit avontuur 
begonnen als vier vrienden. Nadat 
mijn huurcontract was afgelopen  
in die villa, wilde ik sowieso met 
Daan A. en Laura verder. Toen ook 
het huurcontract van Michiel, een 
vriend van Daan A., zou aflopen, 
kwam hij er ook nog bij. We zijn 
overeengekomen dat zolang we  
met vier achter het cohousen  
staan, we blijven samenwonen.’
Daan A.:  Het huis is mijn comfort-
zone. Ik weet dat ik thuiskom in een 
huis waar altijd iemand is om mee te 
praten. Naast het financieel voordelig 
is samenwonen ook gewoon gezellig. 
Mijn cohousers voelen aan als een 
familie op wie ik kan terugvallen.  
Ze zijn mijn framily.’
Laura: ‘Ik ben blij dat ik ons huidige 
huishouden pas heb leren kennen 
toen we die villa deelden. Als je elkaar 
al kent als vrienden en dan pas gaat 
samenwonen, ben je voorzichtiger in 
wat je zegt. Wij hebben altijd alles op 
tafel kunnen leggen. Ondertussen  
is ons huishouden uitgegroeid  
tot een hechte groep vrienden. 
We gaan zelfs samen op vakantie. 
Zo zijn we al 3,5 weken naar 
Thailand en Laos geweest, en  
dat verliep prima.’
Daan J.: ‘Wij doen wel vaker dingen  
samen, zoals een citytrip maken  
of een pretpark of festival bezoeken.’
Daan A.: ‘Nu, we slagen er niet altijd 

in om alle activiteiten met zijn vieren 
te doen. Niet iedereen kan op hetzelf-
de moment verlof nemen.’

NETFLIX, POETSVROUW  
EN CHILL
Daan A. : ‘ Wij delen een Netflix- 
account, een Spotify-account en  

een poetsvrouw. Als we die kosten 
verdelen, komen we veel goedkoper 
uit en besparen we elke maand.’
Laura: ‘We hebben ook een Whats- 
appgroepje waarin we telkens aan 
elkaar vragen of iemand iets van  
de frituur of de Thai wil.’
Daan J.: ‘Dat is vooral handig bij  
Domino ’s Pizza, want daar geldt  
de deal “twee pizza’s kopen, twee 
pizza’s gratis” (lacht).’
Daan A.: ‘Ik en Laura hebben trou-
wens ook een gemeenschappelijke 
rekening, waarmee we kopen wat  
we in huis nodig hebben, zoals poets- 
producten, wc-rollen, keukenpapier... 
Dat wordt door vier gedeeld.’
Daan A.: ‘Thuis hanteren wij het 

principe van een “safe space”.  
Dat betekent dat alles wat daarin  
verteld wordt, tussen ons blijft.  
De safe space werd ingevoerd nadat 
Daan J. niet uit de kast durfde te  
komen en ik hem wilde aanmoedigen 
om dat wel te doen (lacht).’
Laura: ‘Maar als je Daan A. iets  

vertelt, kan je ervan uitgaan dat  
de rest van de groep het binnen de 
kortste keren weet. Hij noemt dat 
“nood aan ventileren” (lacht).’
Michiel: ‘Die keer dat je last had  
van bedwantsen, heeft het toch lang 
geduurd eer we dat wisten (lacht).’
Laura: ‘Een verschrikkelijke periode! 
Ik had al langer last van jeuk, maar 
kwam er pas na een jaar achter dat  
ik bedwantsen van op reis had mee-
gebracht. In mijn kamer, die voor vier 
weken in quarantaine moest, bevon-
den zich ondertussen twintig nesten.’
Daan A.: ‘Gelukkig hebben we hou-
ten vloeren en hebben die beesten 
zich daarin terugtrokken. Anders 
moest het hele huis in quarantaine!’

‘Wij delen een Netflix-account,  
een Spotify-account en een 
poetsvrouw. Door die kosten  
te verdelen, komen we veel 
goedkoper uit.’

DAAN J., LAURA, DAAN A. EN 
MICHIEL WONEN BUITEN HET 
CENTRUM VAN LEUVEN
Daan J. (26) deelde eerst samen met Laura (29) en Daan 
A. (27) een gigantische villa, maar besloot daarna om 
een kwartet met Michiel (27) te vormen en verderop 
een huis te huren.
• Ze betalen elk € 430, inclusief kosten
• Ze wonen er al 2 jaar
• Ze besparen elk € 350 à € 400 per maand
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EEN HUIS ÉN DE KOSTEN DELEN

‘Omdat het  
net uit was 
met mijn 
ex-vriend, 
bleef ik achter 
in een appar- 
tement dat  
€ 1200 per 
maand kostte. 
Enorme geld- 
verspilling 
vond ik dat.’

VALERIO 
EN VINCENT 
WONEN IN  
HET CENTRUM 
VAN BRUSSEL
Vincent (25) leerde Valerio (23) 
kennen op een datingapp. Al snel 
bleek dat ze geen match waren als 
partners, maar wel als vrienden. 
Een jaar later trok hij bij Valerio in.
• Ze betalen elk € 600, incl. kosten
• Ze wonen er 1 jaar
• Ze besparen elk € 500/maand

Vincent: ‘Ik zat net in een periode 
waarin ik nogal wat frustraties had 
door het samenwonen; kapotte  
douches of zelfs helemaal geen  
watertoevoer meer. Er was altijd  
wel iets mis (lacht).’
Valerio: ‘Omdat mijn ex-vriend en  
ik net uit elkaar waren, bleef ik achter 
in een appartement dat € 1200 per 
maand kostte. Ik kon het wel alleen 
betalen, maar zag het als enorme 

geldverspilling. Daarom vroeg ik aan 
Vincent of hij bij mij kwam wonen. 
Na een paar maanden verhuisden  
we wel naar een ander appartement.’
Vincent: ‘Ons eerste appartement 
had geen deuren, behalve in de bad-
kamer, dus je had helemaal geen  
privacy. Ook was het appartement 
raar ingedeeld en waren de slaap- 
kamers vrij klein. Nu hebben we  
een appartement met twee douches 
en echte deuren (lacht).’

HET GETROUWDE LEVEN
Valerio: ‘Bij ons thuis doe ik de 
boodschappen en houdt Vincent  
zich bezig met de was. Ik haat het  
om de was te doen (lacht).’
Vincent: ‘Ik geef hem zelfs mijn 
kaart met maaltijdcheques mee  
naar de winkel.’
Valerio: ‘Ook onze vrienden delen 
we. We kijken samen films, organi- 
seren feestjes bij ons thuis en gaan 
samen uit. Ik heb echt het gevoel  
dat ik samenwoon met een van mijn 
beste vrienden, tegen wie ik het kan 
zeggen als ik tijd alleen nodig heb.’

Vincent: ‘Op een bepaald moment 
liet ik me na een poolparty thuis  
afzetten. Ik was die avond goed  
doorgezakt, dus je kan je wel voor-
stellen in welke toestand ik hier  
thuis aankwam.’
Valerio: ‘Vincent viel uit de auto, 
hier voor onze deur. Hij klapte met 
zijn knie op de grond, maar de flessen 
rode wijn die hij nog in zijn handen 
had, overleefden het gelukkig.  
Omdat ons appartement op de  
bovenste verdieping ligt, moest  
ik hem best lang ondersteunen.  
De volgende dag was zijn knie  
twee keer zo dik als normaal (lacht)!
Vincent: ‘Ja, eigenlijk delen we 
alles. Behalve jongens (lacht).  
We vallen gelukkig op verschil-
lende types. Ik ben erg rationeel, 
terwijl Valerio al zijn emoties uit.  
Daarin zijn we echt elkaars tegen- 
gestelden.’
Valerio: ‘Vrienden van ons verge- 
lijken ons af en toe zelfs met een  
getrouwd koppel wanneer we weer 
een discussie hebben (lacht).’
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LARISSA EN 
AMINA WONEN 
IN CENTRUM 
ANTWERPEN
Larissa leerde Amina tijdens 
een roadtrip door Monaco  
kennen. Ze wilden er samen 
met hun gemeenschappelijke 
vriendin Sophie nieuwjaar  
vieren. Een hele tijd later  
besloten ze in Antwerpen  
een appartement te delen.
• Ze betalen elk € 485, inclu- 
sief kosten en meubels
• Ze wonen er 1 jaar
• Ze besparen elk € 200  
per maand

Larissa: ‘Wij wilden met z ’n vieren 
nieuwjaar vieren in Monaco. Ik kende 
de twee andere meisjes, maar kende 
Amina nog niet. Drie jaar later ver-
huisde Sophie, een van die vriendin-
nen, van Monaco naar Londen.  
Amina besloot acteerlessen te volgen 
in Engeland en ging er samenwonen 
met Sophie. Na een halfjaar koos 
Amina ervoor terug te komen naar 
België.’
Amina: ‘Terug bij mijn ouders gaan 
wonen zag ik niet zitten, maar alleen 
wonen vond ik te duur. Bovendien 
heb ik graag gezelschap. Sophie liet 
me weten dat Larissa ook van plan 
was te verhuizen. Heel wat berichtjes 
en een lang telefoongesprek later 
kwamen we tot de conclusie dat we 
naar Antwerpen zouden verhuizen.’
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Kasper: ‘Ik merkte het afgelopen 
jaar dat alleen wonen echt niets voor 
mij is. Ik heb het nodig om thuis te 
komen bij iemand. Samenwonen 
voelde de eerste twee maanden  
wat onwennig, alsof ik in haar  
huis woonde, maar daar heb ik  
nu geen last meer van.’
Lore: ‘Aanvankelijk was het finan- 
ciële aspect doorslaggevend. Doordat 
ik plots een extra jaar studeerde, 
wist ik dat ik de huur niet alleen zou 
kunnen ophoesten. Pas later is het 
sociale aspect ook beginnen meetel-
len. Soms zien Kasper en ik elkaar 
vier dagen niet door onze drukke 
uurroosters. De momenten die we 
dan wel samen doorbrengen, zijn 
daardoor voor mij erg waardevol.  
En omdat wij allebei een groot  
sociaal netwerk hebben, zien we  

elkaar vaker op café dan thuis.’
Kasper: ‘Het gebeurt ook wel dat 
ik in de winkel sta en vraag of Lore 
mee wil eten. Voor de beamer samen 
een film kijken doen we ook graag. 
Zij valt wel halverwege de film in 
slaap, maar goed (lacht).’
Lore: ‘Alles wat voor het huishouden 
aangekocht moet worden, delen we 

‘We brengen allebei weleens iets 
voor de ander mee van de winkel. 
We hoeven daarvoor niets op een 
kassabonnetje te fluoresceren.’

door twee. Daarnaast nemen we bei-
den weleens iets mee voor de ander 
wanneer we in de winkel staan.  
We hoeven daarvoor niets op een 
kassabonnetje te fluoresceren, want 
dat gaat allemaal heel natuurlijk  
tussen ons.’
Kasper: ‘(richt zich tot Lore) Wat 
betaal ik eigenlijk qua huur? Het  
is volgens mij wel duidelijk wie  
de financiën bij ons doet.’

SAMEN HUILEN
Lore: ‘Kasper verloor nog niet zo 
lang geleden een vriend, en ik ver-
loor een vriendin. We hebben daar 
een lang gesprek over gehad en zijn 
daarna in een bolletje op de zetel 
gekropen. Toen hebben we samen 
een kwartier lang gehuild. ’
Kasper: ‘Lore eindigde dat gesprek 

met: “Oké, en nu gaan we even  
knuffelen en samen huilen.” 
Dat gesprek vond eigenlijk heel 
spontaan plaats, doordat ik Lore 
vroeg wie dat meisje was op het 
doodsprentje dat bij ons thuis  
stond. Ik besefte toen dat het  
goed is dat ik met haar samen- 
woon, en niet met iemand anders.’

Larissa: ‘Twee maanden na dat  
telefoongesprek zijn we hier inge- 
trokken. Deze woonst was het  
eerste appartement dat we gingen 
bezichtigen.’
Amina: ‘Door op voorhand wat  
zaken duidelijk met elkaar door  
te nemen, wist ik dat we beiden  
gestructureerde personen zijn.’
Larissa: ‘Vanaf de start was er een 
volledig vertrouwen in elkaar, dus  
het verdelen van de lasten verliep 
prima. En als we met iets zitten,  
zeggen we dat. De gemeenschap- 
pelijke rekening gebruiken we voor 
aankopen die we allebei gebruiken, 
zoals wc-papier, poetsproducten, 
havermout en olijfolie. De bonnen 
steken we in een envelop. Bood-
schappen voor het avondeten  

doen we apart. Omdat we elk een 
ander werkritme hebben, is er 
weinig ruimte om samen te eten.’

PLUS ÉÉN
Amina: ‘Toen we gingen samen- 
wonen, waren we beiden single,  
maar nu heb ik een lief. Omdat  
die regelmatig over de vloer komt,  
is de dynamiek in ons huis een  
beetje veranderd.’
Larissa: ‘Vrienden deel je met  
elkaar, maar een lief niet, hè?’
Amina: ‘Larissa is het gewoon  
om ’s morgens alleen te zijn. Als  
er dan ineens een man blijft logeren 
en die ’s morgens in de keuken staat, 
is dat wel even aanpassen. Je moet 
daar afspraken rond maken.’
Larissa: ‘Tijdens de week blijft  
Amina’s lief dus maar af en toe  
slapen, en in het weekend zorgen  
we dat de ander het appartement 
eens voor zich alleen heeft.’

IK ZIE JE GRAAG
Larissa: ‘We zien elkaar ook écht 
graag. Dat heeft afgelopen nieuw- 
jaar nog maar eens bewezen.’
Amina: ‘Nadat we samen naar het 
vuurwerk waren gaan kijken en al  
een paar glaasjes ophadden, bleef 
Larissa wat langer hangen in ons 
washok. Toen ik iets later mijn gsm 
hoorde rinkelen, zag ik daarop een 
selfie van Larissa in het washok,  
met daarbij een liefdesverklaring.  
Ze ziet me héél graag (lacht).’ 

KASPER EN LORE WONEN NET BUITEN 
HET GENTSE CENTRUM
Kasper (24) trok last minute bij Lore (25) in, nadat haar  
vriendinnen ergens anders waren gaan wonen.
• Ze betalen elk € 420, inclusief kosten
• Ze wonen er sinds september 2018
• Ze besparen elk € 250 per maand

‘Vanaf de start  
was er een volledig 

vertrouwen in 
elkaar, dus het 

verdelen van de 
kosten verliep 

prima.’

NET ALS IN ‘FRIENDS’
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