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Gemengd bos, waarbij 
oorspronkelijk soort de 
overhand heeft (90% - 
10%). Elk vak behoudt zijn 
eigen ‘kleur’ > patchwork.

Doet het meest recht aan 
cultuurhistorie.

BEELD PER VAK

omvormingsstrategie bosvakken

BEELD OP TERREIN

Gemengd bos, met 
evenwichtige menging in 
vak.Elk vak krijgt dezelfde 
menging (50% - 50%).

Bestaand naaldbos:
- monocultuur
- eenzijdigeleeftijdsopbouw
- dicht, donker, weinig 
belevingswaarde

Selectief dunnen

Bos: patchwork 

Bos: gemengd bos
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In 2006 is het bestemmingsplan voor het plangebied Eikenburg 
vernieuwd op basis van de bestaande grenzen van het bos 
en pensionaat. Omdat het bestemmingsplan andere dan de 
huidige activiteiten (onderwijs, welzijn, zorg) op het terrein 
onmogelijk maakte, is de bestemmingscontour na bezwaar 
van de broeders aangepast. De nieuwe contour onderscheidt 
de groene hoofdstructuur (het bos) van de directe omgeving 
rond de bestaande bebouwing. Bouwen binnen het bos wordt 
hiermee goeddeels uitgesloten, tenzij het zwaarwegende 
maatschappelijke belangen tegemoet komt. Op het eerste oog 
biedt ook de nieuwe contour dus weinig mogelijkheden om het 
bebouwingspercentage aan te passen of functieverandering in 
het gebied door te voeren. Het plan consolideert de huidige 
status quo en houdt weinig rekening met de toekomst van zowel 
de broeders als de ruimtelijke kwaliteit van de plek. Het huidige 
bestemmingsplan beperkt waardevolle ontwikkelingskansen 
voor Eikenburg.

In opdracht van woningstichting Trudo en de Broeders van 
de Liefde heeft Buro Lubbers daarom een strategische visie 
opgesteld voor een toekomstbestendige ontwikkeling van 
Eikenburg. De strategie laat zien dat behoud en versterking 
van cultuurhistorische en landschappelijke waarden hand in 
hand kunnen gaan met het realiseren van nieuwe functies 
en programma’s. De bijzondere groenstructuur kan bijdragen 
aan de bebouwing en vice versa. Door een intelligente en 
gefaseerde ontwikkeling kan het saldo natuur behouden blijven 
of zelfs toenemen, terwijl Eikenburg ook nieuwe functies en 
gebouwen in zich opneemt. Voor iedereen een win-winsituatie. 
We bereiken dit resultaat door de kansen die blijken uit de 
analyse optimaal te benutten.

Productiebos met afwisselend open en besloten plekken 
Oorspronkelijk bevond het plangebied zich op behoorlijke 
afstand van Eindhoven, vlakbij de hei. Op de plaats van 
het huidige Eikenburg stond een heide-ontginningshoeve. 
Naarmate de heide verder werd ontgonnen, nam het bos ten 
behoeve van de mijnbouw toe. Ook breidde de bebouwing 
gestaag uit. Voor de Tweede Wereldoorlog is Eikenburg 
nog een bebouwde enclave te midden van het groene 
productiebos. De stedelijke expansie van Eindhoven vanaf 
de jaren vijftig sluit Eikenburg steeds meer in. Bossen worden 
gekapt en de bebouwing rukt op. In de nabijheid van Eikenburg 
verschijnen de eerste sportvoorzieningen, een ziekenhuis, een 
woonwijk en later een begraafplaats, scholen en een hotel. 
Ook op Eikenburg zelf wordt gebouwd, een zwembad, diverse 
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paviljoens en recent het Broederhuis en een kinderdagverblijf. 
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de landschappelijke 
structuur steeds meer versnipperd raakt. De recreatieve 
relatie met de hei is mede als gevolg van grote infrabundels 
(A2 en Aalsterweg) afgesneden. De ontsluitingsstructuur van 
het terrein zelf is ook onoverzichtelijk. Waar vroeger langs de 
ontginningsassen werd gebouwd, zijn later ook gebouwen in 
het bos verschenen. De ingang van het hoofdgebouw bevindt 
zich aan de achterkant, het parkeren is verspreid over het 
terrein en er lijkt een surplus aan verharding.  

De bakermat van Eikenburg is evenwel het productiebos met 
in de kern een lege plek, eerst voor de hoeve en later voor 
het hoofdgebouw. Door de eeuwen heen is het bos continu 
veranderd. Er zijn lege plekken ontstaan door kap, die later 
weer zijn vol gebouwd of gegroeid met nieuw productiehout. 
Deze cultuurhistorische dynamiek karakteriseert Eikenburg en 
bepaalt zijn bijzondere identiteit tot op de dag van vandaag. 
Het huidige bos bestaat uit een patchwork van verschillende 
monoculturele bosvakken, gescheiden door stevige lanen. 
Hoewel de diversiteit aan bosvakken een aantrekkelijke 
kwaliteit is, vormt hun monocultuur, eenzijdige leeftijdsopbouw 
en dichtheid een knelpunt voor zowel de vitaliteit als de 
belevingswaarde van het bos. Bouwen in het bos mag vanuit 
bepaalde perspectieven enigszins discutabel zijn, het volgt 
wel de historische logica inherent aan de geest van het 
productiebos. Deze logica kan ook de bakermat zijn Eikenburgs 
toekomst.

vaste kern met groene schillen
Die toekomst heeft vier belangrijke aanknopingspunten: zorg, 
onderwijs, sport en recreatie. Voorzieningen voor sport en 
onderwijs zijn van oudsher op en rond Eikenburg aanwezig 
en kunnen in functionaliteit en samenwerkingsverbanden 
een positieve bijdrage leveren aan de (positie)verbetering 
van Eikenburg. Dat geldt ook voor sport en recreatie. 
Naast de voorzieningen in de omgeving, bevinden zich 
rond en door Eikenburg een mooie fietsroute en een 
langeafstandswandelroute. 

Deze aanleiding en de ruimtelijke kansen van het terrein leiden 
tot het volgende concept. Eikenburg wordt een gebied met 
drie schillen: een open plek in het midden, omzoomd door een 
parkbos en daaromheen het bos. Van het hart naar de randen 
verloopt de sfeer van cultuur naar natuur. Het hoofdgebouw 
ligt in de centrale open plek. De bestaande en mogelijk nieuwe 



mogelijk eindbeeld
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paviljoens liggen er als satellieten omheen. De structuur van het 
(park)bos wordt versterkt, zodat de paviljoens ondergeschikt 
zijn aan het hoofdgebouw en opgaan in de groene parkbosrand. 
De aanwezige ontsluiting wordt eenvoudig getransformeerd tot 
een ring, die op de grens ligt van de kern en de rand van het 
parkbos. Alle paviljoens zijn hiermee op eenduidige wijze te 
bereiken. Het hoofdgebouw komt vrijer te liggen in de open 
plek en krijgt daardoor haar monumentale status terug. De 
deels aanwezige route door het bos wordt aangevuld tot een 
rondgaande, dolende route. Aan deze route kan bestaand 
en nieuw kleinschalig programma worden toegevoegd, zoals 
follies in de Engelse landschapsstijl.

bouwen en planten, slopen en verplaatsen
Het concept kan gefaseerd worden ontwikkeld met 
overzichtelijke en haalbare ingrepen. Een mogelijke 
denkrichting is de volgende. We kunnen beginnen met het 
verwijderen en/of verplaatsen van bebouwing in de buitenste 
schil naar het hoofdgebouw of de dolende route. Op de lege 
plekken kunnen we bos terugplanten of kleinschalig programma 
realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin ten behoeve 
van de Robin Hood restaurants of een schildersatelier voor 
de artistieke broeders. Deze kleine ingrepen sluiten goed aan 
op het boslandschap en staan hoog op de welzijnsagenda. In 
een tweede stap kunnen we een deel van de ontsluitingsring 
aanleggen. In lijn met de bebouwing aan de vroegere 
heideontginningsassen kunnen aan de nieuwe ring woningen 
worden voorzien, bijvoorbeeld voor starters, zorg of sporters. 
Tegelijkertijd vullen we elders op Eikenburg lege plekken aan 
met bos. In een derde fase kunnen we de ontsluitingsring met 
woningbouw vervolledigen. Binnen de ring transformeren we 
de huidige wegen tot aangename langzaamverkeerroutes 
en waarderen we de tuinen op tot een aantrekkelijk parkbos. 
Nog later komt sloop van het zwembad in aanmerking. De 
lege plek kan bestemd worden voor woningbouw of worden 
aangevuld met bos. Nu maken we ook de dolende route af. 
Langs de route geven kleinschalige bospaviljoens, gericht op 
bijvoorbeeld sport en recreatie, kunst en cultuur, bezinning 
en ontspanning, natuur, streek en landschap, Eikenburg een 
bijzondere meerwaarde, ook voor bezoekers. In een laatste, 
optionele fase is het denkbaar paviljoens in de parkzone te 
vervangen door nieuw programma en architectuur. Ook nu 
wordt het omringende bos aangevuld. 
Zoals het productiebos voortdurend in beweging was, zo rijst 
ook het nieuwe Eikenburg tussen de bomen op. Hier is altijd 
gebouwd en gesloopt, geplant en gekapt. Deze dynamiek 
maakte Eikenburg vroeger landschappelijk, cultureel en 
economisch succesvol. De visie laat zien dat dynamische 
ontwikkeling ook de motor kan zijn voor een zinvolle toekomst.

Schilsgewijze opbouw

Dolende route met 
kleinschalig programma

Kernbebouwing vs 
randbebouwing in parkbos

Ontsluiting: heldere 
ringstructuur



Mogelijke thema´s van de route

  Sport en recreatie

  Kunst en cultuur

 Bezinning en ontspanning

  Natuur, streek en landschap

  Zorg en onderwijs
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kloosterlofts met nieuwe binnentuinen

  Sport en recreatie   Kunst en cultuur  Bezinning en ontspanning   Natuur, streek en landschap  Zorg en onderwijs
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