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ZWARTBOEK
ONDERZOEK NAAR DE HUIZEN IN EEN DEEL VAN DE KRUISKAMP
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Dit zwartboek bevat de uitkomsten van een bewonersonderzoek in een deel 
van de Kruiskamp in Den Bosch, gehouden door bewoners in samenwerking 
met de SP Den Bosch.

Dit zwartboek is aangeboden aan woningbouwvereniging Zayaz  
op 14 september 2018. 



INLEIDING
De Kruiskamp is een wijk van 125 hectare groot en is ontstaan na de wederopbouw tussen 1945-1969. De woningen 
bestaan vooral uit rijtjeshuizen en flats. 

Bewoners hebben bij de SP aangeklopt omdat zij verschillende klachten hebben over de staat van de woningen. 
Daarom heeft de SP Den Bosch met bewoners onderzoek gedaan in de Vliegeniersbuurt en de Verzetsheldenbuurt. 

Daarbij zijn de volgende straten bezocht: 
Jan Olieslagerstraat, Zeppelinstraat, Anthony Fokkerstraat, Evert van Dijkstraat, Van der Hoopstraat, Henri Bak-
kerstraat, Churchilllaan, Parmentierstraat,Coba Pulskensstraat, Will Andriessenstraat, Dokter van Hoeckelstraat, Wet-
houder van Soestbergenstraat, Rudolph van Baerlestraat, Titus Brandsmastraat, Kruiskampsingel, Generaal Rosslaan, 
Pater Bleijsstraat.

Opvallend is dat veel ondervraagden aangeven dat zij al sinds de jaren ‘60 of ‘70 in de wijk wonen. Zij vinden de wijk 
enorm gezellig en wonen er graag. Maar door de staat van de huizen geeft toch bijna de helft van de ondervraagden 
aan dat zij overwegen te verhuizen. 

125 bewoners hebben de enquête ingevuld. Het merendeel van de klachten ging over vochtigheid, schimmel, te weinig 
isolatie, tocht en kou. Bovenop deze klachten zijn bewoners ook erg ontevreden over de slechte communicatie vanuit 
Zayaz. 

Het merendeel van de bewoners die de enquête hebben ingevuld roepen Zayaz op om naar de bewoners van de Kruis-
kamp te luisteren en de problemen nu eindelijk eens aan te gaan pakken. 

Dit zwartboek is met de medewerking van bewoners door de SP opgesteld. Door middel van enkele citaten van bewo-
ners en foto’s van de woningen wordt geprobeerd om het achterstallige onderhoud beter in beeld te brengen.

Het zwartboek wordt door de SP en bewoners van de Kruiskamp aan Zayaz aangeboden. Aan het einde van het zwart-
boek wordt Zayaz opgeroepen om, in samenspraak met bewoners, concrete afspraken te maken over onderhoud en 
renovatie.
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VOCHT EN SCHIMMEL
107 van de 125 ondervraagde bewoners geeft aan veel tot extreem veel last van schimmel in hun woning te hebben. 57 
bewoners geven aan dat dit tot gezondheidsklachten leidt. Voor 30 bewoners betekent dit zelfs dat zij medicatie moe-
ten gebruiken. Bij 34 ondervraagden heeft de huisarts bevestigd dat de gezondheidsklachten zijn ontstaan of verergerd 
worden door alle vocht en schimmel in de huizen.

De vocht- en schimmelplekken komen veel voor in de badkamers, keukens, kruipruimtes en rondom raamkozijnen. 
Bewoners geven aan dat de vocht- en schimmelplekken in de winter erger worden door een combinatie van de koude 
buitenlucht die als tocht naar binnenkomt en de warme lucht die de verwarming afgeeft. Ook geven bewoners aan dat 
er rond de kruipruimte een “putlucht” hangt, die in sommige gevallen zo sterk is dat het in het hele huis te ruiken is.

“Ik woon hier al sinds 1973. Vanaf die tijd vocht en ongedierte achter de gevel. In 2001 zou dit verholpen
worden. Mooi niet! Nog steeds ben ik bezig met deze klacht.”

“Vooral in de winter veel problemen met vocht en schimmel. Ik moet doekjes onder de ramen leggen, anders 
loopt het vocht op de vloer.”

“We hebben al een aantal jaren schimmel. Daardoor hebben we twee slaapkamers een tijdje niet kunnen 
gebruiken. Mijn dochter kreeg toen gezondheidsklachten.”

KOU EN TOCHT
Daarnaast gingen veel van de klachten over kou en tocht. Bewoners geven aan dat ze hun huis met geen mogelijkheid 
warm krijgen, waardoor het in de winter zeer onaangenaam wonen is. In de zomer wordt het soms onaangenaam 
warm in de woningen. Een aantal bewoners geeft aan dat zij graag dubbelglas op de bovenverdieping zouden willen, 
zodat de tocht meer buitengehouden kan worden. 

“Veel tocht in de winter. Je voelt de wind in huis. Je stookt je gek, maar het blijft koud!”

“Ons dak is erger dan de schuur. Het dak is niet geïsoleerd, er is overal tocht en de raamkozijnen zijn rot.”



RENOVATIE
Een aantal bewoners geeft aan dat er de afgelopen vijf jaar een renovatie heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk waren de 
bewoners erg enthousiast over de renovatie. Zij hadden het idee dat Zayaz echt een aantal problemen ging aanpakken. 
Echter, na de renovatie verdween dit enthousiasme snel. Vocht- en schimmelplekken zijn terug, de huizen tochten nog 
steeds en de afvoer van de wc is verstoppingsgevoelig. Ook geven deze bewoners aan dat de kwaliteit van de gebruikte 
materialen en de afwerking onder de maat is. Nieuwe onderdelen zijn nu alweer stuk en aan vervanging toe. Schilder- 
en voegwerk moet ook opnieuw gedaan worden.

“Reparaties worden onprofessioneel gedaan. Een paar voorbeelden hiervan zijn: tegels op losse tegels plakken 
en deuren onbehandeld overschilderen.”

“Al sinds 2008 wordt er gezegd dat de huizen worden aangepakt, maar tot nu toe is er niks gebeurd.” 

“Na de renovatie verstoppingen in de leidingen in de badkamer. Meermaals hierover gebeld en te horen 
gekregen dat ze het zouden verhelpen. Nu, vijf jaar later, is het nog niet verholpen.”

“Ik betaal maar liefst 270 Euro per maand aan energie en nog moet ik per jaar 500-600 Euro bijbetalen.”

COMMUNICATIE
95 van de ondervraagde bewoners geven aan dat zij een melding bij Zayaz hebben gedaan. Daarvan geven slechts 13 
mensen aan dat zij ook daadwerkelijk geholpen zijn. Daarnaast geven veel bewoners aan dat zij inmiddels geen klach-
ten meer doorgeven, omdat er “toch niet geluisterd wordt”. Wanneer bewoners wel contact hebben met Zayaz, hebben 
ze het gevoel dat ze niet gehoord worden en onaardig aangesproken worden. Vaak worden gemaakte afspraken door 
Zayaz niet nagekomen. 

“De leidingen in de badkamer zitten constant verstopt. Na meermaals bellen zei de Zayaz-medewerker 
letterlijk tegen mij: U gaat nu wel erg veel kosten.” 

“Niet netjes dat ik dit zeg, maar het is wel zo. De medewerkers van Zayaz zijn zeer asociaal, brutaal en 
respectloos. Ze reageren zoals je op een hond reageert.”  

“De wijkmeester wilde het vochtprobleem in onze schoenen schuiven.”

“k kreeg het advies om in de winter bij -10 de ramen maar open te zetten voor de ventilatie en de cv tot 25 
graden laten verwarmen.”
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EISEN VAN DE BEWONERS AAN ZAYAZ:

• RENOVATIE ZONDER HUURVERHOGING
• HUURSOM BEVRIEZEN TOTDAT HET IS OPGELOST
• MEER ZEGGENSCHAP
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