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Projectleider 
Robert van Wijk 
over het plan 
Boschkens

Bij het Brabantse Goirle is iets heel moois

aan het ontstaan: hier verrijst, geheel tegen

alle VINEX trends in, een zeer bijzonder

woningbouwproject. Rondom het bosrijke

gebied tussen Goirle en Tilburg worden

tussen nu en 2011, 830 woningen

gebouwd in het plan Boschkens. Daarbij

wordt de bebouwing op een zeer speciale

manier in de natuurlijke omgeving inge-

past, is er veel variatie in woningtypes,

wordt de geluidshinder van de nabijgele-

gen A58 door de woningen zelf opgevan-

gen en heeft de wijk een aantal innovatieve

milieutechnische voorzieningen. PAS-

nieuws had een gesprek met Robert van

Wijk, projectleider Ruimtelijke

Ontwikkeling van de gemeente Goirle.

“Er wordt ruimtelijk gebouwd, wat best uniek

genoemd mag worden”, vertelt Van Wijk. “De

situering van het gebied, als het ware inge-

klemd tussen bos en snelweg, vraagt om een

andere benadering dan bij VINEX locaties

doorgaans het geval is. In de Randstad

betreft het vaak open gebied; hier is een bos-

gebied met bijzonder kwaliteiten. In de fase

van het bouwrijp maken, en daar zijn we nu

mee bezig, heb je te maken met strenge nor-

men op het gebied van flora- en faunabeheer

terwijl het gebied ook in archeologisch

opzicht waardevol blijkt te zijn. Dat betekent

voor ons een flinke uitdaging.”

Belangstelling

Boschkens wordt een prachtwijk. “Er zijn

diverse woningtypes gepland, van starters-

woningen tot riante landhuizen op grote bos-

kavels. Allemaal gesitueerd in het groen, in

de rust en in de ruimte. Een wijk met een

goede en evenwichtige samenstelling, die

veel aantrekkingskracht heeft: er is grote

belangstelling vanuit de regio voor dit pro-

ject. We waren zelfs genoodzaakt om een

extra open dag te organiseren om alle 

geïnteresseerden te kunnen informeren.”

Hoge basiskwaliteit

“In het project Boschkens is een aantal inge-

nieuze oplossingen verwerkt”, zegt Van Wijk.

“Zo is er geen geluidswal, maar wordt het

geluidsoverlastprobleem door middel van het

bouwen van een aanéénschakeling van ter-

raswoningen, herenhuizen en appartementen

langs de A58 ondervangen. De woningen zijn

ontworpen door de bekende architect Jo

Crepain. De achtergevel is een concept dat is

uitgewerkt door Buro Lubbers en Jo Crepain

samen. Een andere innovatie is het Aquaflow

systeem dat voorziet in een nieuwe wijze van

(regen)waterafvoer. Maar het Unique Selling

Point van Boschkens is de hoge basiskwali-

teit. Die vind je overal terug. Natuurlijk in de

op het bos georiënteerde woningen, maar

ook in de bestrating, de straatverlichting en

de gebruikte materialen.”

Actieve grondpolitiek

“De gemeente Goirle voert een actieve

grondpolitiek”, antwoordt Van Wijk op de

vraag of het project Boschkens een PPS-

constructie kent. “In dit project heeft de

gemeente ca. 70% in eigendom alvorens we

met de verschillende marktpartijen, zoals

woningbouwverenigingen, bouwbedrijven en

beleggers, in zee gaan. We zijn in Goirle

sinds begin jaren 90 bezig om projectmatig

zaken van de grond te tillen en dat gebeurt

met succes: eerst in het Centrumplan en nu

in het project Boschkens. Die projectmatige

aanpak vindt plaats in werk- en stuur-

groepen, samengesteld uit interne en externe

mensen.”

PAS bv behartigt gemeentelijk belang

Er is al een samenwerking tussen PAS bv en

Goirle sinds 2001. “Wat betreft het project

Boschkens, werken we met PAS bv samen

aan de exploitatie van het plan, met als doel

de budgetbewaking helder en inzichtelijk te

maken. PAS bv beschikt over de digitale 

instrumenten om dat te realiseren en over de

juiste mensen om een goede samenwerking

gestalte te geven: als volwaardige leden van

het projectteam – als collega’s, die we eerder

als interne dan als externe medewerkers

ervaren. PAS bv treedt op in de functie van

planeconomisch adviseur en als sparring-

partner waar het gaat om het behartigen van

de financiële gemeentelijke belangen in de

onderhandelingen met marktpartijen. En ik

moet zeggen: met de consulten van PAS bv

kunnen we in de Boschkens prima kwaliteit

realiseren en houden we de grondexploitatie

sluitend.”

PAS bv financieel 
sparring partner 

in prestigieus project


