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Een groot tekort aan betaalbare woningen is 
een urgent en structureel probleem. Hoe gaan 
gemeenten duizenden betaalbare woningen 
bouwen? De wooncoöperatie (niet te verwarren 
met een woningcorporatie) biedt een alternatieve 
oplossing voor de huisvestingcrisis. 

Wat is een wooncoöperatie

De wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de 
leden (bewoners) gezamenlijk verantwoordelijk-
heid nemen over hun huisvesting. De wooncoöp- 
eratie is eigenaar van een woning en verhuurt deze 
aan de leden van de coöperatie. In deze vorm van 
zelforganisatie (ver)bouwen, besturen en beheren 
bewoners gezamenlijk hun eigen woonhuizen. 
Een wooncoöperatie bouwt voor het sociale- en 
middenhuursegment, heeft geen winstoogmerk 
en het meerendeel blijft klein met maximaal 50 
wooneenheden. Leden vormen een gemeenschap 
waarin verantwoordelijkheden voor wonen, zorg en 
omgeving gedeeld worden.

De wooncoöperatie is een opkomend fenomeen in 
Nederland en Europa. Een aantal voorbeelden hier-
van zijn:

Ecodorp Boekel is in schaal en ambitie voorloper 
in Nederland. De coöperatie realiseert een wijk met 
dertig klimaatadaptieve huurwoningen, zes man-
telzorgwoningen, een buurthuis, kennis- en edu-
catiecentrum, werkplaats en kantoren en deelde 
haar financieringsmodel als blauwdruk met De 
Jelt.

Wooncoöperatie De Warren bouwt binnen het 
nieuwe wooncoöporatiebeleid van Gemeente    

Amsterdam. De Warren bouwt voor de stad van de toekomst; een 
sociale en betaalbare plek, waar mensen samenleven en voor el-
kaar zorgen.

Mietshäuser Syndikat is een paraplu-organisatie die Duitse 
wooninitiatieven ondersteunt met organisatie en professional-
isering. Op deze wijze zijn bij onze oosterburen al meer dan 150 
coöperatieve woonvormen opgezet. Het Syndikat biedt ook in 
Nederland ondersteuning.



Waarom wooncoöperaties

Betrokkenheid door eigenaarschap
Huren van de eigen woonvereniging lijkt een klein verschil met 
gewoon huren. Een belangrijk onderscheid is dat eigenaarschap 
de betrokkenheid met de woonomgeving en elkaar significant 
vergroot. Dit uit zich in een hogere hechting met de buurt en meer 
sociale contacten. Ook is de actiebereidheid om zorg te dragen 
voor de omgeving hoger. Daarnaast stimuleert eigenaarschap ook 
het gebruik van voorzieningen in de buurt. Een hogere betrokken-
heid leidt vaak tot hoger woongenot.

Blijvend betaalbaar
Huur- en koopprijzen zijn al jaren fors aan het stijgen, grotendeels 
door marktwerking Zijn de bewoners op lange termijn nog in staat 
de woning te betalen? Die onzekerheid vermindert bij huur van de 
eigen woonvereniging. Huurders hebben binnen de eigen woon-
vereniging inspraak over huurprijsstijging en andere belangrijke 
beslissingen. Omdat financiële druk afneemt, investeren bewoners 
meer en vaker in de woning en in de omgeving.

Bewoners bouwen community
Bewoners denken niet in hokjes, maar in oplossingen met een 
menselijke maat. Zij zijn als grootste belanghebbenden het meest 
gemotiveerd tijd te investeren, omdat het geen geld kost, maar 
wel veel oplevert. De wooncoöperatie zonder winstoogmerk onder-
steunt deze oplossingen op een duurzamere manier. Hierin staat 
het bouwen van een community centraal. Denk aan de bewoners 
die van een achteraf plek een place to be weten te maken. Of aan 
het combineren van wonen en zorg, het zelf circulair bouwen van 
de woningen of simpelweg iets uitlenen aan je buur.



Waarom wooncoöperaties

Financieel duurzaam
Een wooncoöperatie bouwt uiteindelijk vermo-
gen op. Dit vermogen is in de eerste 15 jaar nodig 
voor de financiering, herfinanciering en groot 
onderhoud. Op lange termijn draagt het op-
gebouwde kapitaal bij aan een duurzame  
instandhouding van de coöperatie. Het creëert 
financiële stabiliteit en zekerheid voor de leden. 
Met dit kapitaal kunnen andere initiatieven ge-
holpen worden, mits je dat bij de start al goed 
regelt natuurlijk. Het kapitaal in de wooncoöper-
atie wordt door de juiste statuten en contracten 
geen speelbal van speculatie. De Wooncoöper-
atie voorkomt een prijsopdrijvend effect omdat 
de huren gereguleerd en gemaximeerd zijn. 
Huurders hebben geen baat bij kapitaal maar bij 
betaalbare huur én goede, betrokken buren. 

‘‘Met een woon-
coöperatie breng je 
de menselijke maat 
terug in de stad ’’



Wooncoöperatie De Jelt is opgericht door een 
actieve groep inwoners van de Provincie Utrecht. 
Zij zijn de jonge generatie die tussen wal en 
schip valt en zelf de woningnood ervaart. De af-
gelopen jaren hebben de leden van De Jelt diepe 
sporen getrokken in de circulaire zelfbouw van 
midden Nederland. Ze waren initiatiefnemers bij 
de oprichting van Het Hof van Cartesius, de her-
bestemming van de Shelters in natuurgebied 
Vliegbasis Soesterberg en leverden een onmisbare 
bijdrage aan de herbestemming van de Werk-
spoorfabriek en de Metaalkathedraal.

De voortstuwende energie waarmee de leden 
van De Jelt hun bedrijven en projecten zijn ge-
start, willen ze nu inzetten om woningen te re-
aliseren. Dit kan zijn door bestaande gebouwen 
een herbestemming te geven zoals monumen-
ten, kantoren of agrarisch vastgoed. Of door een 
nieuwe wijk te bouwen. Om de haalbaarheid te 
onderzoeken hebben we in samenwerking met 
experts onze droomwijk ontwikkeld. Het plan 
voor deze circulaire woonwijk hebben we tot in 
detail uitgewerkt en staat hieronder globaal bes-
chreven. Onze plannen komen tot stand vanuit 
de kernwaarden: Collectiviteit, Duurzaamheid en 
Eigenaarschap. 

Wat is wooncoöperatie De Jelt



Onze droomwijk is een schaalbaar concept ontwerp 
met bijbehorende beproefde begroting. De financier-
ing is naar model van EcoDorp Boekel. Het buurtje 
bevat verschillende typen wooneenheden. Tevens om-
vat het collectieve voorzieningen, waaronder gedeelde 
tuinen, parkeerruimte, gecentraliseerde installaties en 
energievoorziening en een gemeenschappelijke ont-
moetingsruimte die in maatschappelijke functies kan 
voorzien.

Onze droomwijk wordt locatiespecifiek ontworpen in 
samenwerking met één van onze ontwerp- en onder-
zoekspartners, waaronder Sustainer Homes en BKKV 
Architecten. Hun ontwerpen maakt het mogelijk kwal-
itatief hoogwaardige zelfbouw toe te passen met de-
montabele houten constructies die op maat worden 
aangeleverd. Leden van De Jelt zijn ruimschoots er-
varen met het toepassen van duurzame en bewezen 
bouwsystemen. Zo kunnen kosten worden bespaard 
en krijgen bewoners de ruimte hun woning in hoge 
mate zelf vorm te geven, terwijl aan alle eisen voor 
modern en duurzaam bouwen wordt voldaan.

De woningen moeten prettig zijn om in te wonen en in 
contact staan met de natuur i.p.v. een aanslag zijn op 
de natuur. Om dit te realiseren gaan we natuurinclusief 
ontwikkelen en bouwen. Dit betekent dat lokale bio-
diversiteit en natuurwaarden gestimuleerd en onder-
steund worden door de manier van bouwen en het in-
richten van de omgeving met veel groen. Ook hierdoor 
is onze droomwijk voor de bewoners en ook voor de 
buurt een fijne plek om te zijn.

Nieuwbouw Droomwijk



Tussen woningen 1- en 
2laags

Gemeenschappelijke onmoetingsruimte 
met appartementen

Een groene oase verscholen 
in het landschap
 





Renovatie en herbestemming

Gemeenten in de randstad hebben de woonop-
gave (het creëren van meer huisvesting) hoog op de 
agenda staan. Om aan de vraag te voldoen wordt ook 
bestaand vastgoed herbestemd voor woningbouw. 
Ook hierin ziet De Jelt veel potentie vanuit de ervaring 
van haar leden. De herbestemming wordt gereguleerd 
door een bredere ruimtelijke ordening, maar de pri-
oriteiten worden ook bepaald door overige agenda’s 
zoals duurzaamheid, moeilijk te huisvesten groepen, 
bouwen met respect voor natuur en erfgoed en ge-
biedsvisies die vragen om groen en openheid. 

Renovatie is bij uitstek een mooie basis voor circulair 
bouwen, een van de kernwaarden van De Jelt. Het zou 
zonde zijn om de Nederlandse gebouwenvoorraad af 
te breken, als we het ook in kunnen zetten. Dat is pas 
circulair! Het materiaalgebruik is moment-afhankelijk 
en onze werkwijze maakt het mogelijk in te gaan op 
unieke situaties. Werken vanuit het bestaand (his-
torisch, natuurlijk, monumentaal) karakter van een lo-
catie en de omgeving vormt een interessante uitdag-
ing. Hoe ga je om met duurzaamheid en hoe maak je 
de locatie toekomstbestendig? Dit zijn vraagstukken 
waar leden van De Jelt uitgebreide ervaring mee heb-
ben, onder andere bij de renovatie van de Werkspoor-
fabriek ism Sustainerhomes, advies en uitvoering voor 
de verduurzaming van de Metaal Kathedraal in De 
Meern en de herbestemming van twee F15-hangars in 
Park Vliegbasis Soesterberg.  

De Jelt zoekt een locatie. Daarmee begeeft ze zich op 
een oververhitte markt, maar onderscheidt zich door 
het bieden van een oplossing voor praktische en so-
ciale vraagstukken. 



Stichting Compleks
Wij werken samen met Compleks aan het 
invullen van maatschappelijke functies 
zoals huisvesten van doelgroepen met een 
zorgvraag en een buurthuis.

BKVV
Samen met architectenbureau BKVV 
werken wij aan een waarde toevoegend, 
innovatief, duurzaam en natuurinclusief 
ontwerp voor onze woonwijk

Buurman Utrecht
Samen met buurman kopen wij herge-
bruikte bouwmaterialen en restpartijen en 
passen deze in het ontwerp.

Partners

Samen Thuis
Vastgoedontwikkelaar Samen Thuis helpt 
ons met het vinden van een geschikte 
locatie.

Volopzon
Samen met VolopZon ontwikkelen wij 
een vooruitstrevend energieconcept dat 
onze toekomstige woonwijk een zo klein 
mogelijke footprint geeft.

Het Hof van Cartesius
De Jelt is lid, mede-initiatiefnemer en 
gebruiker van deze circulair gebouwde 
werkplek voor creatieven en duurzame on-
dernemers in Utrecht. 



Neem voor vragen contact op met:
hallo@dejelt.nl

Of kijk op:
www.dejelt.nl 
 @dejelt_wooncooperatie
 Wooncoöperatie De Jelt 
 De Jelt

Meer informatie?


