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Het totale project Boschkens omvat de bouw van in totaal bijna 900 woningen in Goirle. De realisatie van het 
project Boschkens-Oost is nagenoeg gereed, hier zijn in totaal ca. 400 woningen gebouwd. In Boschkens-West 
is onlangs gestart met de bouw van de eerste 33 (starters)woningen van de in totaal ongeveer 500 woningen 
die nog in Boschkens-West gaan verrijzen.  
 
Sinds 2008 heeft ook de woningbouwcrisis op Goirle zijn invloed, m.n. op de afspraken die nog moeten worden 
gemaakt met ontwikkelaars in Boschkens-West. De resultaten van de grondexploitatie Boschkens komen 
hiermee onder druk te staan. Daarom zijn de afgelopen jaren al verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om 
de gevolgen van de woningbouwcrisis op te kunnen vangen. De einddatum van het project staat inmiddels op 
31 december 2021 en de opbrengsten zijn anders gefaseerd. Fase 4, nabij de Rillaersebaan, is de meest 
verliesgevende fase van het project, maar gedekt binnen het project Boschkens. De verliesgevendheid van deze 
fase komt voort uit het programma van, met name, sociale woningbouw die in dit stuk is geprogrammeerd. 
Gelet op de ontwikkelingen in de woningmarkt en de gevolgen hiervan voor de grondexploitatie is de vraag 
gesteld of en zo ja hoe Fase 4 het beste ontwikkeld kan worden. 
 
Fase 4 is op te delen in 3 deelgebieden (zie kaartje). Om zoveel mogelijk risico's af te stoten en te beperken 
heeft het college van B&W besloten tot alleen ontwikkelen van een klein gedeelte van Fase 4: Fase 4a. Gelegen 
tussen het nieuwe fietspad naar Mill-Hill, de Rillaersebaan en het project Surfplas. In Fase 4a voert de 
gemeente dan nog steeds actieve grondpolitiek, zoals in de rest van het project Boschkens. Het programma, 
voornamelijk sociale huur en een beperkt aantal koopwoningen, is een programma waar ook de ontwikkelaars 
achter staan. Een ander gedeelte van Fase 4, Fase 4c nabij de Tilburgseweg, Rillaersebaan en Venneweg, wordt 
overgelaten voor initiatieven uit de markt, oftewel hier wordt facilitaire grondpolitiek toegepast. In Fase 4b zou 
voor ontwikkeling nog gronden aangekocht moeten worden. Doorgerekend is dat de investering die de gemeente 
moet doen voor ontwikkeling van Fase 4 minder groot is als fase 4B niet ontwikkeld wordt. Om die reden heeft 
het college besloten tussen de Venneweg en het nieuwe fietspad (voorlopig) geen woningbouw te ontwikkelen.  
 
 
 



Past dit binnen de bestaande grondexploitatie? 
In de woningbouwopgave die er ligt voor Boschkens is met name aandacht gevraagd voor realisatie van sociale 
huurwoningen en starterswoningen. Oorspronkelijk was het programma in Fase 4 een mix tussen sociale huur, 
goedkope koop, betaalbare koop en enkele dure koopwoningen. Gelet op de ontwikkelingen in de markt en de 
positie van de woningbouwcorporaties in het algemeen, hebben de betrokken ontwikkelaars aangegeven sociale 
huurwoningen te willen ontwikkelen in combinatie met enkele duurdere huurwoningen.  
Financieel gezien past deze wijziging ook binnen de kaders van de vastgestelde grondexploitatie. Om die reden 
kunnen we de conclusie trekken dat deze koerswijziging binnen de gestelde kaders van de grondexploitatie 
plaatsvindt.  
 
De gemeente is nu in onderhandeling met de ontwikkelaars van Fase 4a, over de te hanteren grondprijzen en het 
moment waarop zal worden gestart met de ontwikkeling en onder welke voorwaarden. Afhankelijk van de 
uitkomsten van deze onderhandelingen kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen en de 
realisatie van de plannen voor Fase 4a. 
 
 
Kaartje: verdeling fase 4 
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