
Vraaggestuurd bouwen

Partners

Voor dit project werken we samen met project-
ontwikkelaar Resiterra en architectenbureau '360 
architecten’ die eveneens instaan voor de algemene 
ontwikkeling van de Hertogensite. 

Bij cohousing projecten zijn het de bewoners zelf die een 
sociaal- en ecologisch vooruitstrevende leefomgeving 
creëren. De bewoners krijgen de kans om hun eigen 
buurt te dromen, uit te denken, te plannen en te bouwen. 
Van Cohousing Projects krijgt de groep specifieke werk-
methodes, de nodige kennis en ondersteuning om zo 
snel mogelijk tot een concrete realisatie te komen. 

Vanaf het prille begin gaat Cohousing Projects mee op 
zoek naar de uiteindelijke bewoners en is er maximale 
betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces. Zo kunnen we 
vraaggestuurd bouwen. Cohousing Projects dient als 
interface tussen de cohousing groep en alle externe  
partijen, zodat de ontwikkeling nog altijd even snel en 
efficiënt kan gebeuren. 

©   360 Architecten 

Cohousing BotaniCo 
Groen wonen in hartje Leuven

Wat is cohousing?

Cohousing is de naam voor een woonconcept waar 
buren elkaar kennen en zich thuisvoelen. 
Cohousingprojecten bestaan uit volledig uitgeruste 
privéwoningen, met daarnaast uitgebreide gemeen-
schappelijke voorzieningen. Faciliteiten samen beheren, 
versterkt het sociale contact tussen de bewoners. 

Naast een gemeenschappelijke grote tuin en parking aan 
de rand van het domein is er ook een gemeenschappelijk 
paviljoen. De ruime keuken en eetruimte, thuis-
werkplaats, kinderspeelkamer, wasruimte en logeer-
kamers staan ter beschikking van de bewoners en 
moedigen spontane ontmoetingen aan. 

Vanaf 236.000 € voor een éénslaapkamerappartement. 
Vanaf 327.000€ voor een appartement met twee 
slaapkamers.  Vanaf 400.000€ voor een duplex appar-
tement met 3 slaapkamers.  

Deze prijzen zijn inclusief volledige afwerking voor een 
BEN energieniveau, alle gemeenschappelijke delen en 
erelonen maar exclusief BTW en registratierechten. We 
betalen 6% BTW op de bouwkosten en 21% op de 
erelonen.

Budget

! www.botanico.be
" info@botanico.be
# facebook.com/cohousingbotanico

“We vonden een duurzame en kwalitatieve woning 
op een superlocatie in hartje 
Leuven” Brigitte (40), Els (36), Hanne 
(4), Mira (4)



Cohousing BotaniCo is:

BotaniCo is een moderne cohousing op de site van een 
oude stadsschool in hartje Leuven: 

• 28 volledig uitgeruste woningen voor diverse gezins-
types, met bruto woonoppervlaktes variërend tussen 
45 en 160 m².

• Een groot gemeenschappelijk paviljoen (600 m²) met 
onder andere een eetzaal met keuken, een zitruimte, 
wasruimte, hobbyruimte, kinderspeelruimte, logeer-
kamers, thuiswerkruimte en een sauna.

• Bijna-Energie-Neutraal (E-peil 30), dit is zowel eco-
nomisch als ecologisch voordelig. Zo halen we bij-
voorbeeld onze warmte uit de bodem met behulp van 
diepteboringen en warmtepompen. 

• Een gemeenschappelijke tuin  van 1 000 m² (de 
voormalige speelplaats).

• Mogelijkheid tot delen van auto’s, toestellen,... 

• Aandacht voor toegankelijk en levenslang wonen

Situering
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“Het mooie aan cohousing is dat je je 
prive-leven en gemeenschappelijk leven 
hebt, en zoveel van elk als je 
wil.” Kasper (36), Amke (30), Lena (1)

Planning

april 2016 bouwvergunning
mei 2016 aankopen site
eind 2016 start van de werken
eind 2017 oplevering ruwbouw
2018 eerste bewoners verhuizen

Gemeenschappelijk 
paviljoen

Voormalige speelplaats = 
gemeenschappelijke tuin

28 volledig uitgeruste 
woningen

Cohousing BotaniCo wordt ontwikkeld in de 
oude stadsschool n°3, op de Kapucijnenvoer 47 
te Leuven. Het ligt in het hartje van de stad met 
winkels, scholen, cultuur en openbaar vervoer op 
wandelafstand. 
De naam verwijst naar de Kruidtuin die recht 
tegenover de site ligt. 

Anderzijds verwijst het ook naar de toekomstige, 
groene Hertogensite; een volledig gerenoveerde, 
autoluwe buurt met een centrale ondergrondse 
parking. 

Leuven

“Wonen in centrum Leuven, maar toch een tuin van 1 000 m2 

en een speelstraat waar onze kinderen in 
kunnen ravotten: super toch!” Lies (41), Monica 

(40), Lunya (7), Yonas (6)


