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Pa is handig, dat helpt bij een klushuis 

VOLKSHUISVESTING Kluishuizen van BrabantWonen in Eikendonk zijn in trek, 

alleen de krakers moeten nog uit de woningen 

Brabants Dagblad - 25 juni 2012  

 

 

BrabantWonen start een proefproject met Kluswoningen in de Bossche wijk Eikendonk. Maar 

eerst moet een groep krakers nog vertrekken uit de Eindstraat. 

door Robèrt van Lith 

Echt handig is hij niet, Arno Maas (27) uit Den Bosch. Maar zijn pa Wim daarentegen is een echte 

klusjesman. „Ik ben jarenlang stukadoor geweest en heb zelf twee woningen gebouwd in de Maaspoort”, 

zegt Wim trots. 

En dat is wel zo fijn, zo’n handige vader, als je interesse hebt in een Klushuis. Arno en Wim Maas zijn 

deze zaterdag een van de belangstellenden voor de kijkdag van het project Kluswoningen aan de Eind-

straat in de wijk Eikendonk. 

 

Woningcorporatie BrabantWonen wil hier met vier woningen als proef starten. Het komt erop neer dat 

woningzoekenden voor een zacht prijsje een eigen woning kunnen kopen om die vervolgens zelf op te 

knappen. De prijzen voor de vier woningen variëren van 55.000 euro tot 71.000 euro. 

Bedragen waar je tegenwoordig geen huis meer voor koopt. Maar er zit wel een verhaal achter: vanwege 

de te verwachten verbouwingskosten moeten kopers een bedrag kunnen (laten) financieren tussen 

141.000 en 167.000 euro. 
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„En dat is nog een heel mooi bedrag voor starters”, merkt Peter Krol op. Hij is projectleider 

wijkontwikkelingen bij BrabantWonen en heeft ook de Kluswoningen onder zijn hoede. „We willen met dit 

proefproject een impuls geven aan de woningmarkt. En als het een succes blijkt, kunnen we het ook in 

andere wijken toepassen.” 

De eerste signalen zijn goed voor het project. Op de informatiebijeenkomst van donderdagavond in de 

Verkadefabriek kwamen zo’n vijftig mensen af. En deze zaterdag komen de belangstellenden ook 

druppelsgewijs kijken naar de woning, waar inderdaad nog erg veel aan gedaan moet worden. Huub 

Vughts bekijkt de woning voor zijn kleinzoon. „De kozijnen zijn verrot, dat zie ik zo. Toch valt het me 

niet tegen. Ik had verwacht dat ik onder de douche zou moeten, als ik hier had rondgelopen.” 

Morgen volgt nog een kijkavond, van 17.00 tot 20.00 uur. De eerste inschrijving is al binnen. Krol: „Het 

is voor ons ook spannend. We hebben wel een drempelbedrag ingesteld van vijfhonderd euro. Mensen 

moeten kunnen laten zien dat ze het bedrag kunnen financieren en vijfhonderd euro betalen bij het 

inschrijven. Als het nodig is, en dat hopen wij natuurlijk, gaan we op 12 juli loten. Mensen die niet 

ingeloot worden, krijgen uiteraard die vijfhonderd euro dan weer terug.” 

BrabantWonen heeft in totaal zes woningen aan de Eindstraat beschikbaar voor de Klushuizen. Het zijn 

gemeentelijke monumenten uit 1922. Die zes worden straks omgebouwd tot vier woningen. „We vonden 

deze huizen eigenlijk te klein voor deze tijd, vandaar.” 

Ineke Hulshof van Hulshof Architecten uit Delft is bij het project betrokken als architect en adviseur. 

Hulshof was ook degene die BrabantWonen op het idee van de Klushuizen bracht tijdens een congres in 

de Verkadefabriek. „Ik heb eerder al van dit soort projecten begeleid in Rotterdam”, licht Hulshof toe. De 

prijs voor haar werk is bij de koopprijs inbegrepen. „Als de vier kopers straks bekend zijn, wordt er een 

vereniging van eigenaren gevormd. En de kopers zijn met vieren dan eigenlijk mijn opdrachtgever.” 

Voordat het klussen kan beginnen, heeft BrabantWonen nog een andere klus te klaren. Dat is het vertrek 

bevorderen van de krakers die vier van de zes woningen bezet houden. Hiervoor dient morgen een kort 

geding bij de rechtbank in Den Bosch. Aan ‘Siep’, een van de krakers, zal het niet liggen. „Ik heb een 

overeenkomst getekend met BrabantWonen. Voor 8 juli ga ik vrijwillig vertrekken. Dan ga ik weer op 

zoek naar een andere woning in Den Bosch. Moet lukken.  


