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�  De Okelaar in Wolvertem

“Ons engagement gaat verder dan samenleven”

Zeven jaar geleden vatten Mia Vranken, pedagoog, en Joost Callebaut, advocaat, het idee op 
om een ‘samenwoonproject’ te realiseren. Sinds een paar jaar verblijven ze samen met nog 
enkele mensen in een nog te renoveren schoolgebouw. Deze zomer hopen ze hun intrek te 
nemen in het bio-ecologisch verbouwde kloostergebouw. Ondertussen reiken de wortels van 
De Okelaar – synoniem voor notelaar – al tot in de dorpsgemeenschap. Chris Dutry

Mia: “Het was een oude droom van 
ons allebei. Ons samenwoonproject 
berust op drie pijlers: een ecologische, 
een sociale en een spirituele pijler. We 
wilden middenin een woonkern wo-
nen en geen eiland zijn. Onze gemeen-
schappelijke ruimte zal daarom deels 
publiek zijn. Verder willen we kansen 
geven aan mensen die het financieel 
minder goed hebben of het op een an-
dere manier moeilijk hebben, om vol-
waardig deel te nemen aan onze woon-
gemeenschap.”

“Pas toen het concept duidelijk was, 
zijn we op zoek gegaan naar een plek 
die kansen bood om die droom te reali-
seren. Dit klooster annex dorpsschool 

– kleuter en lager – had al twintig jaar 
een andere bestemming gekregen. De 
toenmalige bewoners hadden echter 
weinig contact met de lokale gemeen-
schap. Onze komst in het dorp botste 
daardoor op nogal wat argwaan.” 
Joost: “We realiseerden ons dat dit 
schooltje gezamenlijk erfgoed was van 
het dorp. Vele inwoners hadden hier 
immers op de schoolbanken gezeten. 
Sommigen waren lid geweest van de 
schoolraad of het oudercomité. We 
vinden dat dit gegeven geëerd moet 
worden. Gelukkig hadden we vanaf 
het begin de steun van de pastoor en 
de parochieraad, waardoor de aanvan-
kelijke weerstand stilaan in goodwill 
voor ons project veranderde.” 

Spiritualiteit
Mia: “Spiritualiteit betekent dat wij 
openstaan voor elk geloof, ook voor 
atheïstische overtuigingen. Enige 
voorwaarde is dat die levensvisie je 
aanmoedigt om zorg te dragen voor 
de aarde én voor de mensen. Dat sluit 
meteen aan bij de twee andere pijlers, 
het ecologische en het sociale. We wil-
len zorg dragen voor iedereen die bij 

dit samenwoonproject betrokken is. 
Tot nu toe is het ons gelukt om steeds 
bij consensus beslissingen te nemen 
en dat willen we graag zo houden. 
Onvermijdelijk zit je met de kleine er-
gernissen van het samenwonen. Hoe 
ga je daarmee om, zonder over je eigen 
grenzen te laten gaan? Dat is een leer-
proces dat bij het samenleven hoort en 
het best door een houding van respect 
en liefde gedragen wordt.” 

Sociaal en ecologisch
Mia: “Eind oktober 2012 zijn Joost en 
ik hier komen wonen in een van de 
voormalige klaslokalen. Ondertussen 
zijn we met acht mensen, vijf kleine 
huishoudens die al gemeenschap aan 
het vormen zijn. In totaal zijn er acht-
tien gezinnen bij het project betrok-
ken, maar er is nog plaats voor vier 
jonge gezinnen. 
Met de parochie, de voormalige eige-
naar van deze panden en gronden, is 
er een afspraak dat er ook twee soci-
ale huurwoningen komen. Die worden 
hun eigendom, maar de verhuur ver-
loopt via een sociaal verhuurkantoor 
dat onze ideeën genegen is. Daarnaast 
komen er ook nog een zorgwoning en 
een mini-gemeenschapshuis voor drie 
alleenstaande hoogbejaarden.  
We voorzien ook een ‘wascafé’ waar 
zowel wijzelf als mensen uit de buurt 
hun was kunnen doen. Wie weet groeit 

dat uit tot een ruilwinkel voor kledij 
en boeken of komt er een repair-café… 
Het is een manier om bij te dragen aan 
de versterking van het sociale weefsel 
in het dorp.”
Joost: “Bij de ecologische pijler zijn 
we erg ver gegaan door te kiezen voor 
bio-ecologische bouw. Zo wordt de 
bouwschil van het voormalige klooster 
helemaal ingepakt met 40 centime-

ter isolatie. Er worden materialen ge-
bruikt met een beperkte ecologische 
voetafdruk, zowel wat betreft winning, 
verwerking als recyclage. Er komen 
drie groene, hellende daken met zon-
nepanelen voor stroom en warm water. 
Hopelijk kunnen we later off grid gaan 
door onze opgewekte stroom zelf op 
te slaan in batterijen. We verwarmen 
met een pellet/hakhoutketel en kiezen 
voor autodelen. We werken ook samen 
met De Klepper, een zelfoogstboerde-
rij in de buurt.”

A la carte
Joost: “De bouwaanvraag was niet echt 
een probleem. Het is immers woon-
gebied en we gaan niet buiten het be-
staande bouwvolume. Het gebrek aan 
juridische standaarden is het grootste 
knelpunt. Zo was er onduidelijkheid 
over het toe te passen BTW-stelsel: 6 
of 21 procent? Heeft het paviljoen een 
woonfunctie of niet? Uiteindelijk heb-
ben we een speciale fiscale procedure 
gevolgd, een zogenaamde ruling. Ei-
genlijk moet je je woongemeenschap à 
la carte juridisch vormgeven. 
Je hebt de keuze tussen aankoop van 
een woonunit of aandelen in het totale 
woonproject. Wij kozen voor een com-
binatie van een coöperatie met private 
eigendom. Onze coöperatie heeft een 
sociaal oogmerk. De aandeelhouders 
hebben dan geen recht op de meer-
waarde van de aandelen. De gemeen-
schappelijk gebruikte ruimten, par-
kings, binnentuin en gronden behoren 
toe aan de coöperatie. 
We zitten ook met een gedwongen me-
de-eigendom van het dak, de buiten-
muren, de tuinpaden en toegangswe-
gen. Daartoe werd er een vereniging 
van mede-eigenaars of VME opgericht. 
Daar konden we niet onderuit. De syn-
dicus is trouwens de coöperatie.” 
Mia: “Als we ons hadden beperkt tot 
een VME, waren de mogelijkheden om 
samen sociaal-economische projecten 
te ontwikkelen, erg beperkt gebleven. 
In Nederland, Duitsland en de Scan-
dinavische landen bestaan er al woon-
coöperaties. Het voordeel daarvan is 
de grote flexibiliteit. Elk woonproject 
is nu eenmaal anders.” �

� Meer op www.okelaar.be
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“We realiseerden ons 
dat dit schooltje 
gezamenlijk erfgoed 
was van het dorp”

 �  Stoer Huus in Brugge

Open en 
verweven 
met de buurt

Stoer Huus – een knipoog 
naar het Deens voor 
‘groot huis’ – wordt in 
Brugge niet alleen de 
pionier op het terrein van 
cohousing. Het project 
bezit ook troeven om 
een buurt in de Brugse 
binnenstad nieuw leven in 
te blazen. 
Geert Van Hecke

“We zitten vlakbij het histori-
sche centrum en toch in een 
rustige buurt”, vertelt Laurens 
Dubois, die zelf als papa van een 
jong gezin in dit project gestapt 
is. “Ook de mix van bewoners is 
een troef: jonge gezinnen, veer-
tigplussers, mensen met een 
beperking. Bovendien zijn de 27 
gloednieuwe privé-units laag-
energiewoningen. En natuurlijk 
is er de open ruimte midden in 
de stad. Onze gedeelde tuin be-
slaat een oppervlakte van 1.600 
vierkante meter en ook een vroe-
gere bleekweide sluit aan bij het 
domein. Dat is nog eens 0,4 hec-
tare ongerepte natuur – uniek in 
Brugge! – die we deels openbaar 
zullen maken."

Gezamenlijke woondroom
Nu de bouwaanvraag rond is, 
kunnen de werkzaamheden voor 
Stoer Huus de komende maan-
den van start gaan. Ook Jeroen 
Gaeremynck van Samenhui-
zen Brugge kijkt met spanning 
uit naar deze eerste realisatie 
in zijn stad, al is hij zelf niet bij 
dit concrete project betrokken. 

“Wij zijn al vier jaar bezig om 
cohousing ook in Brugge van 
de grond te krijgen. Daarvoor 
hebben we een regiokern van 
Samenhuizen Brugge opgericht, 
de eerste in West-Vlaanderen. 
Zoals de meeste cohousing-
projecten is ook Stoer Huus 
een vzw. Zo'n structuur heeft 
als voordeel dat je met een losse 
groep van mensen, met elk hun 
eigen dromen en wensen, tot een 
gezamenlijke visie en doel kunt 
komen." 
Laurens en zijn vriendin Bianca 
zien met Stoer Huus in elk geval 
een woondroom in vervulling 
gaan. "Wij hebben een zoontje 
van tweeënhalf jaar en we kijken 
ernaar uit hem hier te zien op-
groeien. Hij zal fantastisch veel 
plaats hebben om te spelen en 
door het open karakter – onder 

Bouwen & wonen
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