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Betaalbare woningen voor starters. Veel gemeenten 

worstelen ermee. Co-living van Quarters kan een oplossing 

zijn voor deze doelgroep. In twee grote gemeenten 

opent Quarters binnenkort de eerste vestigingen. Het 

enthousiasme is groot. Niet zo vreemd, vindt Fred Tromp. 

‘Dit concept voorziet in veel behoeften.’

Grote steden lijken wel een magneet. Steeds meer mensen willen 

er wonen en dankzij de lage rente wordt geld steeds meer omgezet 

in stenen. Dat stuwt de prijzen van vastgoed flink op. Goede, 

betaalbare woningen zijn schaars, zeker voor starters. Quarters wil 

daar iets aan doen. Dit van oorsprong Berlijnse bedrijf heeft zich 

in Duitsland al volop bewezen. Met zijn unieke co-living concept 

speelt Quarters in op de wereldwijde trend van verstedelijking. 

Solo-living versus co-living

‘Co-living is de nieuwe manier van wonen’, 

vertelt Fred Tromp. ‘Het is een stijl van wonen 

die past bij deze tijd.’ Mits het gaat om het echte 

co-living, want het huidige antwoord van de 

vastgoedbranche op de uitdagingen in de startersmarkt – micro-

appartementen - vindt hij veel te makkelijk. ‘Als de prijs stijgt, 

moeten de vierkante meters omlaag. Dus i.p.v. een appartement 

van 50 m2, krijg je als er als starter tegenwoordig maar eentje van 

20. Een studio-achtige omgeving waarbij alles van jou is, maar wel 

heel klein. Meestal is er een centrale ruimte waar bewoners elkaar 

kunnen ontmoeten, maar dat gebeurt vaak niet omdat ze helemaal 

niet op zoek zijn naar verbinding. In de praktijk heb je gewoon je 

eigen ‘cel’ binnen een groter geheel. Dat is in onze optiek geen co-

living, maar solo-living.’

Het echte co-living

Quarters doet dat anders. ‘Wij hebben appartementen van 90 a 

100 m2. Dat is best groot, en dat komt door een doordachte opzet. 

Ons ideale appartement wordt gedeeld met 4 mensen. Als bewoner 

ga je weliswaar terug in persoonlijke vierkante meters, maar daar 

krijg je veel gedeelde vierkante meters voor terug. Ieder heeft een 

eigen slaapkamer, terwijl keuken, badkamer en woonkamer worden 

gedeeld. Dat is het echte co-living: je woont met elkaar, deelt een 

woning en verantwoordelijkheden. De een kookt, de ander maakt 

schoon, de derde doet de boodschappen. Bij ons kiezen mensen 

bewust voor een gezamenlijk huishouden en ontmoeting.’

De bewoners van Quarters-appartementen zoeken de verbinding 

met leeftijdgenoten en omarmen de gezelligheid van leven in 

een community. Dat maakt co-living volgens Tred Tromp ook 

een wapen in de strijd tegen eenzaamheid. ‘Ontmoeting gebeurt 

niet alleen in de eigen woning, maar ook op gebouwniveau. Alle 

gebouwen hebben een grote gemeenschappelijke woonkamer en 

een grote keuken waar je met elkaar kunt koken, eten of loungen. 

Die ruimtes worden bestierd door een speciale community 

manager. Die heeft maar één taak: mensen met elkaar verbinden. 

Zo organiseert hij samen met de bewoners activiteiten zoals 

een vrijdagmiddagborrel, een muziekavond of een lezing om de 

community levendig en interessant te houden.’

 

Voordelen

De voordelen van co-living voor jongeren zijn duidelijk. 

Tromp: ‘Onze doelgroep is 25 tot 39 jaar en staat open voor de 

deeleconomie. Het is een groep die in toenemende mate prijs 

stelt op gemak. Als iets makkelijk is, heeft deze groep er geen 

enkele moeite mee om bezit in te ruilen voor gebruik. Ook de 

flexibiliteit van het concept spreekt mensen aan. Als je een baan 

in het buitenland krijgt, het roer wil omgooien of je verkering 

uitgaat, zit je niet vast aan een langlopend huurcontract. Daarnaast 

zoeken millennials verbinding, omdat voor deze generatie 

eenzaamheid een serieus probleem is. In steden ligt het aantal 

eenpersoonshuishoudens rond de 70 procent en de verwachting is 

dat dat nog veel verder toeneemt. Co-living voorziet mensen van 

een sociaal netwerk.’

Jongeren binden

Co-living slaat enorm aan. Zo hebben alle vestigingen van 

Quarters in de grote Duitse steden een wachtlijst. Ook elders in het 

buitenland is het enthousiasme groot. Volgend jaar komt Quarters 

ook naar Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 opent de 

eerste vestiging in Den Haag zijn deuren. Daarna volgen twee 

vestigingen in Rotterdam. De twee gemeenten zijn positief gestemd 

en verwachten er veel van. Tromp begrijpt dat wel. ‘Gemeenten 

zien studenten na hun studie vertrekken naar elders, omdat ze 

geen geschikte woning kunnen vinden. Co-living is een instrument 

om die braindrain te voorkomen. Studenten die klaar zijn met hun 

studie en wel in de gemeente willen blijven wonen, maar nog niet 

toe zijn aan een eigen woning, kunnen bij ons terecht. Daarmee is 

Quarters een belangrijke tussenschakel in de wooncarrière en een 

mooie manier voor gemeenten om jongen mensen aan te trekken 

en aan zich te binden. We komen ons concept graag uitleggen!’
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