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Wie is de gemeenschap ?

• Gummarushof is de eerste co-housing in Mechelen, met 23 
woon-units van verschillende grootte en bijhorend 
verschillende gemeenschappelijke delen, waaronder een 
grote binnentuin.

• Onze enthousiaste groep toekomstige bewoners bestaat 
momenteel uit een 30-tal leden in leeftijd variërend van 
enkele maanden tot ruim in de 70. 

• We nemen beslissingen in consensus of consent.







De site Gummarushof





WAT wil de gemeenschap realiseren inzake 
energietransitie en CO2-reductie? En met WIE? 

• Gummarushof, kiest voor Bijna Energie Neutraal wonen.

• Co-housen is een woonvorm van de toekomst, die ‘consuminderen’ 
faciliteert. Een aantal ruimtes, zoals de wasruimte, enkele 
logeerkamers, keuken, atelier, polyvalente zaal en 2500 m² tuin 
zullen we gemeenschappelijk benutten. 

• Mobiliteit volgens het Stop Principe, we geven voorrang aan fiets en 
openbaar vervoer dankzij de gunstige ligging dichtbij het centrum.
We plannen een autodeelsysteem met energiezuinige of elektrische 
wagens. 

• We gaan BEN-woningen (ver)bouwen waarin we decennia lang 
comfortabel, milieu- en klimaatbewust én energie-efficiënt kunnen 
wonen. 





We werken samen met :

• Zero Emision Solution zijn specialisten op het gebied van 
klimaatneutraal wonen, zij maakten een grondige studie om CO2 
vrije energievoorzieningen richting te geven.

• Het architecten-bureau Denc studio, tekent de renovatie, 
verbouwing en nieuwbouwplannen uit. 

• Studiebureau technieken BB, staat in voor EPB en ventilatie 
berekening en verslaggeving.

• Een benovatiecoach van Fluvius geeft advies over subsidies.

• We verzamelen informatie via Vibe, vzw Samenhuizen en 
Ecobouwers.be

• De Stad Mechelen steunt ons m.b.t. onze klimaat-neutrale
ambities.





HOE wil de gemeenschap dit realiseren 
?
• We gaan kleiner en compacter wonen, waardoor we minder energie 

gebruiken.

• Als belangrijkste energiebron voor de verwarming van de woningen 
zal diepe geothermie en een mini warmtenet in combinatie met 
individuele warmtepompen instaan. 

• We willen een zo groot mogelijk deel van onze energiebehoeften zelf 
produceren. Het potentieel is immers groot. Zes van de woningen, 
evenals de polyvalente ruimte zijn zuid georiënteerd. Zeventien 
appartementen zijn oost - west georiënteerd. 

• PV panelen met individuele micro omvormer voorzien iedere woning 
van elektriciteit, maar door het lage privé verbruik zal er op de daken 
nog voldoende plaats voorhanden zijn om collectieve PV panelen te 
plaatsen.

• cVPP geeft onze groep daarbij de kans te experimenteren met het
samen opwekken en beheren van hernieuwbare energie.





Waarvoor zou de gemeenschap de €2.000 
inzetten? 

• Het geld gaat naar een intern solidariteitsfonds voor 
klimaatvriendelijker technologie ;) 

• Onze CO2 vrije aanpak maakt het gebruik van hoog technologische 
toepassingen nodig, deze nieuwe technologieën brengen dure 
investeringen met zich mee, die naargelang de grote van een woning 
meer of minder inpakt kunnen hebben op het totale budget van die 
woning.

• De 2000€ zal daarom gaan naar (alleenstaande) bewoners die een 
financieel extraatje kunnen gebruiken. 
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