
22-11-2013:  Woningbouw Grassen 
 
Jij mag het zeggen! 
 
Afgelopen woensdag beleefden we de officiële start van de bouwactiviteiten in het Geerpark in 
Vlijmen. Bijna tegelijkertijd kregen we het Masterplan De Grassen op de deurmat. Twee grote 
bouwlocaties die in de loop van de komende jaren voor het grootste deel moeten voorzien in de 
taakstelling die Heusden van de provincie kreeg toegewezen in het kader van woningbouw. Heusden 
moet tot 2030 ruim 3700 woningen bouwen en naast diverse kleinere locaties in onze gemeente 
zoals De Putter en de Frans Halslaan (en zo zijn er nog wel een aantal kleinere bouwprojecten in 
ontwikkeling) zal de hoofdmoot toch gebouwd moeten gaan worden op deze twee grote 
bouwlocaties in Vlijmen. 
Dat zal zeer gefaseerd gaan gebeuren. Want de woningmarkt vertoont dan wel kleine signalen van 
licht herstel, maar vooralsnog blijft het ook daarbij. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat we op 
korte termijn een snel economisch herstel uit de crisis zullen beleven. Ook de woningmarkt zal op 
korte termijn geen grote groei vertonen en dus wordt er maar mondjesmaat gebouwd, enerzijds om 
de investeringen te beperken en anderzijds om de risico’s beheersbaar te houden. Ook voor de 
Grassen wordt op dit moment gerekend op een looptijd van 5 tot 10 jaren. 
Het gebied De Grassen heeft een oppervlakte van ca. 43 hectaren. De woningdichtheid wordt in het 
Masterplan beperkt tot 18 tot 22 woningen per hectare. Dat is aan de lage kant te noemen en daar is 
ook bewust voor gekozen om een dorpse sfeer mogelijk te maken. In totaal worden er maximaal 825 
woningen gebouwd. Het Masterplan De Grassen biedt “een optimale vrijheid, flexibiliteit en versterkt 
het dorpse karakter”, zo valt in de inleiding te lezen. Eigenlijk zijn er maar enkele hoofdstructuren 
vastgelegd. Bepalend voor de inrichting is de zgn. watermachine en de wegenstructuur. Voor de 
opvang en afvoer van het regenwater is dit keer niet gekozen voor een grote waterpartij in het 
gebied maar voor een meanderende watergang door het hele plan, die als het ware het water overal 
ophaalt. De bedoeling is dat het water via de oppervlakte naar deze watergang kan afvloeien, dus 
geen ondergronds gescheiden rioolstelsel. In de noordoosteljjke hoek van het plangebied komt wel 
een waterpartij met een wat grotere openbare ruimte met een pleinfunctie ernaast. Op de (vele) 
hoeken van de watermachine wordt ruimte gereserveerd voor groen en voor waterberging. Die 
plekken worden ingericht als zgn. wadi’s met een wat ruigere begroeiing zoals bomen, struiken en 
hogere grassen. 
Ook belangrijk is natuurlijk de verkeersafwikkeling. Centraal daarbij natuurlijk de Vijfhoevenlaan die 
als enige ontsluitingsweg dwars door de nieuwe woonwijk loopt. Dit blijft een 50-km weg die centraal 
in de wijk onderbroken wordt door een soort carré (je zou kunnen zeggen een vierkante rotonde). 
Vanaf de Vijfhoevenlaan komen singels die de diverse woonvelden moeten ontsluiten. Deze singels 
krijgen volgens het plan een éénrichtings verkeersstructuur en vanaf die singels gaat men via kleinere 
woonstraten dieper het woongebied in. De Vijfhoevenlaan sluit aan op de oostelijke randweg die ten 
oosten van Vlijmen aangelegd gaat worden. Voor fietsers zijn twee belangrijke oost-
westverbindingen in het plan opgenomen, langs de Vijfhoevenlaan en een route vanaf de Chopinlaan 
naar de Voordijk. Andere aansluitingen op de omgeving van de Grassen worden pas later bij de 
uitwerking van de diverse bouwvelden bekeken. 
En dan natuurlijk de woningen. Er is op dat gebied eigenlijk nog niets vastgelegd. Alles kan en alles 
mag. Geen welstandseisen, geen beeldkwaliteitsplan, op twee plaatsen in het plan kan hoogbouw 
(tot 14 meter) gerealiseerd worden. Keuzevrijheid voor de consument staat voorop. Op dit moment 
wordt nog uitgegaan van de verdeling 1/3 goedkope woningen, 1/3 middendure woningen en 1/3 
dure woningen, maar de markt is leidend en hier kan dus flexibel mee omgesprongen worden. 
Seniorenwoningen zijn mogelijk, maar ook appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-
kapwoningen en vrijstaande woningen, alles kan onder het motto “Het is jouw wijk dus jij mag het 
zeggen”. 
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