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Beste buurtjes

Samen zelfbouwen  
aan Boschgaard 
Boschgaard is een collectief woonproject in de Graafse Wijk in Den Bosch. Op de plek 
van buurtcentrum De Patio bouwen de toekomstige bewoners zelf mee aan 19 sociale 
huurwoningen en een nieuw sociaal centrum en buurtwerkplaats voor de hele buurt.  
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Op een oktoberzondag krioelt het 
van de felgekleurde bouwhelmen 
op de bouwplaats van Boschgaard. 

Energiek en zonder angst beklimmen de 
Boschgaarders steile ladders en leggen ze 
houten pallets op het dak. ‘Dat moet de net 
gelegde dakbedekking tijdens de werk-
zaamheden beschermen tegen lekkage’, 
legt Jochem Kromhout uit. Sinds de start 
in het najaar van 2021 werken Jochem en 
zijn toekomstige buren ieder één dag in 
de week mee met de bouwvakkers aan de 
constructie van het buurtcentrum en de 19 
sociale huurwoningen er bovenop. En eens 
per maand klussen ze dus met z’n allen, op 
hun vrije zondag.  

Pioniersproject 
Boschgaard is in veel opzichten een 
zeldzaamheid binnen de sociale huursec-
tor. Het idee komt van de toekomstige 
bewoners zelf, van wie een aantal het 
oude buurtcentrum op deze plek jarenlang 
kraakte. Woningcorporatie Zayaz finan-
ciert het pand en blijft eigenaar, maar het 
bewonerscollectief heeft als opdrachtgever 
het eigenaarschap over alle stappen in het 
project. Zo bepaalden zij hoe hun gebouw 
eruit komt te zien en met welke architect 
en aannemer ze in zee gaan. In overleg 
met Zayaz voeren zij de onderhandelingen 
en nemen zij de beslissingen.  

Het collectief bestaat uit een diverse groep 
vrijgezellen, stellen, gezinnen. De jongste 
volwassene is 23 jaar, de oudste 75 en alles 
ertussenin. Jochem: ‘Er zitten sociaal wer-
kers bij, kunstenaars, een boomverzorger, 

een boekhouder, mijn vriendin is grafisch 
ontwerper, ik ben fietskoerier en Meindert 
staat als kaasboer op de markt.’  

De groep heeft stevige wortels op deze 
plek. Toen in 2016 een uitzettingsbevel van 
woningcorporatie Zayaz bij de oude be-
wonersgroep van De Patio op de mat viel, 
werd het idee van Boschgaard geboren. 
‘Het buurthuis stond al sinds 2000 leeg om 
te worden gesloopt en in 2005 heeft een 
deel van ons het gekraakt. Het pand was 
op en onveilig’, vertelt Jochem. ‘Inmiddels 
hadden we overal lekkage. Maar wij wilden 
hier na elf jaar wonen en werken helemaal 
niet weg.’  

Buurthuis zonder dak 
Met flatbewoners van de overkant waren 
de krakers succesvol een buurtmoestuin 
gestart. En toen ze via Google Maps tien 
jaar geleden ontdekten dat er nog een hec-
tare braak lag, verstopt tussen de omlig-
gende panden, richtten twee bewoonsters 
Stichting Transfarmers op. Zij transfor-
meerden dit terrein met buurtbewoners 
tot De Graafse Akker. Het is een verborgen 
oase die fungeert als openluchtbuurthuis 
voor vele mensen uit de buurt met groen 
als bindende factor. Het werd een belang-
rijk onderdeel van de ontstaansgeschiede-
nis van Boschgaard en is er in de praktijk 
nauw mee verweven.  

• Boschgaard komt in en op de plek van De Patio, het oude buurthuis van de 
Graafse Wijk in Den Bosch-Oost. Er komen 25-30 bewoners in het gebouw. 
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Woon je ook in een ‘best buurtje’  
en wil je de lezers van Huurwijzer  
daarmee laten kennismaken?  
Neem dan contact op met de redactie.
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“ Duurzaam  
wonen is niet per se 
spartaans. Welke 
sociale huurder heeft 
nou een sauna?! ”



Boschgaard Den Bosch 

Als het lunchtijd is lopen de Boschgaarders 
er over een pad naartoe. ‘Hier verbouwen 
mensen samen alle groentesoorten die 
je maar kunt bedenken. Schoolkinderen 
krijgen hier les. Mensen spelen hier thea-
ter, vieren oogstfeesten en verjaardagen. 
Bewoners van het naastgelegen drugshotel 
voor chronisch verslaafden komen regel-
matig koffiedrinken, maar buurtmoeders 
met hun kinderen ook. Zij ontmoeten 
elkaar en vinden hier een stukje groen in 
de stenige stad.’  
Buren en gebruikers van de Graafse Akker 
wilden deze plek ook niet kwijt en startten 
een petitie. ‘Toen wij bij Zayaz binnenstap-
ten, lag er een antikraakovereenkomst op 

Jochem boven zijn boterham. Tijdens de 
schaft wordt alvast over oktober 2023 ge-
mijmerd, wanneer het gebouw moet wor-
den opgeleverd en het huurcontract ingaat. 
‘Al moet ik hier een caravan neerzetten. 
Vanaf dan woon ik hier’, grapt Jochems 
bijna-buur Meindert. Annie, die ‘binnens-
huis’ gaat latten met Puk, ziet zichzelf al 
met mensen ontbijten in de gemeenschap-
pelijke keuken.  

Jochem: ‘Wij stelden ons altijd nadruk-
kelijk in en met de buurt op. Dat blijven we 
doen.’ Het sociaal centrum dat Boschgaard 
samen met buurtgenoten gaat runnen, 
krijgt een multifunctionele workshopruim-
te en ontmoetingsruimte. Transfarmers 
wordt een van de huurders. ‘De groente 
van de Akker kan straks verwerkt worden 
in de keuken, bij groepsworkshops vege-
tarisch koken bijvoorbeeld. En in de buurt-
werkplaats die al af is komen buurtgenoten 
nu al klussen.’ 
De toekomstige bewoners streven naar 
minimale ecologische impact. Zo zijn de 
eigen woningen expres klein, van 30 m2 
voor een eenpersoonshuishouden tot 85 
m2 voor een vader met drie pubers. In de 
woonunits komen een bescheiden keuken-
blokje, kleine douche en wc. De bewoners 
ontmoeten elkaar in gezamenlijke woon-
kamers en deelkeukens, waar wél plek is 
voor die luxe keukenmachine en dat logge 
tosti-ijzer.  

Infraroodsauna 
‘Duurzaam wonen is niet per se spartaans’, 
zegt Jochem. ‘Door apparaten te delen 
verkleint je impact, maar vergroten je 
mogelijkheden.’ Wie uitgebreid in bad wil, 
reserveert de gedeelde badkamer. Inclusief 
infraroodsauna en recirculatie regendou-
che waar je zonder schuldgevoel onder het 

tafel. Wij verbaasden hen met ruim 1.000 
handtekeningen en een uitgebreid plan 
voor De Patio. Daar konden zij gelukkig 
niet omheen. In Zayaz’ nieuwe bedrijfsvisie 
stond dat zij graag willen experimenteren 
met alternatieve woonvormen en bewoners 
die zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
hun woon- en leefomgeving. Ons idee sloot 
daarbij naadloos aan.’ 

Stevige discussie 
Van daaruit ontstond het gesprek. ‘Dat is 
vijfeneenhalf jaar stevige discussie ge-
weest, totdat we eind 2021 konden gaan 
bouwen. Als we de sleutel krijgen zijn we 
ruim zeven jaar bezig geweest’, vertelt 

• Toekomstig bewoners Jochem Kromhout en Meindert de Vries (rechts). 

• Susan: ‘Ik droom ervan om hier te wonen. Maar ook het slopen, het 
puinruimen en nu het opbouwen, ik geniet van alle fasen van het proces.’ 
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warme water kunt staan. ‘Welke sociale 
huurder heeft nou een sauna?!’  
Ook willen zij circulair bouwen. ‘Dat is een 
moeilijk woord voor tweedehands’, grapt 
Jochem. Meindert vult aan: ‘Willen we 
het klimaat nog redden, dan is het zaak, 
is onze overtuiging, nu zo min mogelijk 
nieuwe materialen aan de wereld toe te 
voegen. Daarom werken wij zoveel moge-
lijk met sloopmaterialen en restpartijen. 
En dat lukt heel aardig. Onze architect, 
Césare Peeren van Superuse Studios uit 
Rotterdam houdt het bij. We zitten nu op 
83 procent hergebruik. Dat komt vooral 
doordat het casco van het oude buurtcen-
trum grotendeels bleef staan.’ 
Een bewerkelijke bewonerstaak is het 
‘oogsten’ van materiaal op slooplocaties 
of via veilingssites. Lichtkoepels, kozijnen, 
voor elke fase van het bouwproces krijgen 
zij een boodschappenlijstje van aannemer 
Versteegden. Wat zij met hun inzet bespa-
ren, komt ten goede aan de huurprijs. Die 
ligt onder de sociale huurgrens en wordt 
vanuit het collectief aan Zayaz overge-
maakt. Later, als het pand af is, beheren de 
bewoners het alsof het van hen is, kiezen 
ze in samenspraak zelf nieuwe bewoners 
en nemen het klein onderhoud voor hun 
rekening. 

Meindert: ‘Het is niet voor iedereen, zelf je 
huis bouwen en zo te wonen en leven. Dat 
beseffen we wel. Niet veel mensen zullen 
het ons precies zo nadoen. En dat hoeft 
ook niet. Dit is op een extreme manier 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
woon- en leefomgeving. Maar meer zeg-
genschap is mogelijk, ook voor gewone 
huurders. We willen samen met Zayaz 
laten zien: dit kan ook.’ 

“ Ik verheug  
me het meest op  
samen met mensen  
ontbijten in de 
grote keuken ”



• Het warme zonlicht wat door de zuidgevel naar 
binnen valt, verwarmt de woningen passief.  

• Schaft op de Graafse Akker. Dit ‘openluchtbuurthuis’ biedt 
buurtbewoners een ontmoetingsplek in een groene omgeving. 

• Bewoners organiseren zich in werkgroepen. De kluswerkgroep bereidt de 
klusdagen voor. Middels ‘klusbrieven’ weet iedereen wat er gedaan kan worden. 


