
TEAM 
WIELEWAAL

Samenwerkende ontwikkelende/beleggende 
architecten (Schipper Bosch), architect-onderzoekers & 
landschapsontwerpers (ZUS) en historici (Steenhuis Meurs) 
werkten met dit team al samen aan diverse bijzondere 
projecten waarin het altijd gaat over behoud, kwaliteit, 
duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Deze projecten gaan 
tegelijk over historie, innovatief bouwen, inrichting, duurzame 
energieopwekking en over een goed programma.

Schipper 
Bosch

ZUS

Ontwikkelaar, Architect  
en belegger

Landschap, Architectuur 
en Stedebouw

Wij zijn een ontwikkelaar en 
belegger die de omgeving op 
vernieuwende wijze verrijkt. Door 
gebieden, projecten en producten 
te (her)ontwikkelen creëren we 
plekken die waarde toevoegen. 
Plekken met kwaliteit, duurzame 
oplossingen en verbinding tussen 
gebied, gebouw en gebruiker.

ZUS [Zones Urbaines Sensibles] 
produceert gevraagd en ongevraagd 
ontwerp op snijvlak van architectuur, 
stedenbouw en landschap. De 
historische, politieke en ecologische 
invloeden worden daarbij sterk 
verankerd in de strategie. De unieke 
eigenschappen van de plek worden 
omgezet tot ruimtelijke poëzie, die 
verwondert en open staat naar de 
toekomst.

Klingelbeek, Arnhem De Nieuwe Stad, Amersfoort

Almere Duin Luchtpark Hofbogen, Rotterdan

Buitenruimten van het Binnenhof, Den Haag

Buitenruimten van het Binnenhof, Den Haag

Steenhuis Meurs
Cultuurhistorie en  
gebiedsontwikkeling

SteenhuisMeurs voorziet actuele 
ruimtelijke opgaven van een 
cultuurhistorisch fundament. Wij 
werken aan de toekomst van 
gebouwen, stedelijke gebieden 
en cultuurlandschappen vanuit 
de wetenschap dat deze plekken 
een geheugen hebben. Wij duiden 
de context en definiëren het 
laadvermogen voor veranderingen. Dat 
doen we in opdracht van overheden, 
vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus.



DE GROENE ERFENIS 
VAN PHILIPSPhilips de Jong Wandelpark

Boomgaard

De Wielewaal

Een populair stadspark in Eindhoven is het Philips de Jongh wandelpark, 
in 1920 door de Familie Philips aan de gemeente Eindhoven geschonken. 
Heden is het Philips de Jongh wandelpark een populaire locatie om 
te wandelen, zonnebaden en te genieten van diverse activiteiten die er 
georganiseerd worden. Het aan de andere zijde van de Wielewaal gelegen 
Philips van Lenneppark behoort ook tot het nalatenschap van Philips aan 
de stad Eindhoven.

Het landgoed De Wielewaal is gelegen 
op leemhoudende grond en kent tal van 
monumentale bomen, rhododendrons, 
rijke paddenstoelenflora en bijzondere 
plantengroei. Veel bomen zijn begin 20e 
eeuw geplant. Rond het landhuis ligt een 
parkachtige omgeving met vijvers, lanen 
en gazons in de Engelse landschapsstijl. 
Door de tijd heen is er een rijke en 
bijzonder flora en fauna ontstaan die het 
waard is gepreserveerd te worden als een 
waar nationaal landschap.

De Philips fruittuin is opgericht door Anton Philips in de 
jaren 30 van de 20e eeuw als werkverschaffingsproject. Zo 
konden een aantal werknemers tijdens de crisisjaren aan het 
werk blijven en de tuin leverde ook fruit op als bijdrage aan de 
gezonde voeding van de Philipswerknemers. De boomgaard 
raakte in verval om uiteindelijk als pluktuin in ere hersteld te 
worden. De 12 hectare grote pluktuin herbergt appel-, peren- 
en pruimenbomen. Sinds 2008 heeft de boomgaard een 
bezoekerscentrum, een pannekoekenhuis, een streekwinkel, 
een speeltuin en organiseert het allerlei activiteiten voor 
kinderen en volwassenen.

wandelkaart de Wielewaal

Sobere houten bank, 1 km van landhuis

Landhuis De Wielewaal

Rododendronlaan

Het Pinetum

Anton Philips heeft de stad en het Brabants 
landschap veel groen geschonken. De Wielewaal 
is onderdeel van deze erfenis. In 1912 kocht 
Anton Philips het gebied en richtte er een 
landgoed. In 1920 schonk Philips het Philips de 
Jong Wandelpark en de Fruittuin aan de stad. 
Het landgoed is in 2007 verkocht en afgesloten 
geraakt van zijn context. Nu in 2020 ontstaat de 
kans om de Wielewaal weer aan te hechten en 
onderdeel te maken van haar context. 



TIJDLIJN 
DE WIELEWAAL

Strijpsche Heide
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Ontginning

Buitenplaats Anton Philips

De Wielewaal

Bebouwing

Huidige situatie

- Natte heide, vennetjes, dopheide, Gagel
- Oirschotsedijk en Postdijk
- Twee beken (greppel Oirschotsedijk) richting Dommel

- Organische ontwikkeling (pinetum jaren 10)
- Systeem van tuinen in het bos (wandelroute)
- D.F. Tersteeg en de Nieuwe Architectonische Tuinstijl
- Solitaire bomen / arboretum / pinetum
- Afhechting bosrand met rododendrons
- Bijzondere plekken, hut van oom Ton

- Bouw landhuis centraal in het stelsel van tuinen
- Openleggen van een rade rondom het landhuis

- Afhechting bebouwing met tuin en en terrassen
A. Wandelroute met een stelsel van tuinen (kralensnoer)
B. Landhuis omgeven door tuinen (arboretum, cederpark, mall)

- Landhuis de Wielewaal en directe omgeving goed onderhouden
- De rest van het landgoed vraagt om onderhoud en beheer

Verkaveling en lanenstelsel
Aanplant loof- en naaldhout (rabatten)

In 1850 was de Wielewaal een heidegebied. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw werd het bebost en in 1897 stond 
het gebied aangegeven als ‘bos’ op de topografische kaart.
Anton Philips kocht het gebied in 1912 en stichtte daarbij het 
landgoed, waarvan een deel in 1920 aan de bevolking werd 
geschonken. 
Het resterende stuk landgoed besloeg 325 hectare en bestond 
uit een stelsel van tuinen en productiebos. In 1934 werd hier in 
opdracht van Frits Philips landhuis de Wielewaal gebouwd. 
In 1998 werd besloten om 36 hectare grond vrij te geven 
voor de bouw van een aantal villa’s, ‘Project Tegenbosch’, om 
middels de opbrengst van de grond het landgoed te kunnen 
blijven onderhouden.

20
10



CULTUUR 
HISTORISCHE
WAARDE

Cultuurhistorische Waardenkaart, SteenhuisMeurs 2020

Kernwaarden en -kwaliteiten

Kwaliteiten
- Natuur en landschap: heide, beken;
- Bosbouwontginning: volgroeid naald- en loofbos, lanen;
- Landgoed: reeks van tuinen en geschakelde tuinen
in het bos
- Nieuwe architectonische tuinstijl: architectuur/tuin
verweven invloed barokke en romantische aanleg
(zonder bombarie)

Waarden
- Ingetogen: ingehouden, sober, ‘buitengewoon gewoon’;
- Besloten: wereld op zich; naar binnen gekeerd; zichtlijn
Lichttoren;
- Organisch: geen groots gebaar, maar groepering van
ruimten functies;
- Gradueel: sfeergebieden en overgangen: kern, zoom,
bosrand, heide.

Wielewaal is niet
- Gericht op het omringende landschap (behalve de
Postdijk);
- Overdadig, geen iconografisch tuinbeelden (opvoedend),
grotten, kunstmatige heuvels, oranjerie, folly’s

Gebiedstypering

De ‘bedrijfskaart’ uit het  midden 
van de vorige eeuw laat zien 
hoe het stelsel van tuinen in het 
productiebos is uitgespaard, zoals 
een Pinetum, een Arboretrum, 
een Cederpark, doolhof, 
rotstuin en rododendronlaan. 
De Wielewaal was lange tijd 
zowel een productiebos als een 
wandelpark voor de familie en 
haar gasten. De gelaagdheid 
van het landgoed is ook terug te 
zien aan elementen van de natte 
heide, vennen, de oude Postdijk 
en de beken. 

In de jaren dertig vestigde zijn zoon 
Frits Philips zich met zijn gezin op 
de Wielewaal. Hij liet een groot 
landhuis bouwen, waaromheen 
een aaneenschakeling van 
tuinen ontstond, ontworpen in de 
Architectonische Tuinstijl door D.F. 
Tersteeg. Hierbij vloeit het interieur 
als het ware over in de buitenruimte, 
en vervolgens in grote tuinen die 
in het bos zijn uitgespaard. De 
Wielewaal is een van grootste en 
belangrijkste voorbeelden van deze 
aanpak in Nederland.

Landgoed De Wielewaal heeft de afgelopen eeuwen 
grote veranderingen ondergaan, die allemaal hun sporen 
hebben nagelaten. Vanouds was hier vochtige heide, 
met enkele dijken en beken. Omdat de opbrengsten voor 
de landbouw beperkt waren, volgde in de negentiende 
eeuw de aanleg van een productiebos, met orthogonale 
padenstructuur, sloten en rabatten. Nadat de familie 
Philips de bossen had aangekocht werden in het bos 
tuinen aangelegd. De familie bracht hier aanvankelijk 
alleen vrijetijd door. De beroemde Amsterdamse architect 
Karel de Bazel ontwierp een simpele blokhut aan de rand 
van een schilderachtig ven: de Hut van oom Ton (Anton 
Philips).



DE WILDERNIS

DE TUINEN

Een deel van de Wielewaal heeft zich door de jaren heen 
ontwikkeld tot een gebied met ongekende natuurwaarde: een 
wildernis waar veel te ontdekken valt.

Het overige deel bestaat uit een 
bonte verzameling van tuinen en 
elementen.



LANDGOED
DE WIELEWAAL

De Tuinman

Cultuur in de natuur, dat is wat het 
Park gaat bieden. Bijzondere en 
opzienbarende kunstwerken zullen 
tentoongesteld worden tussen 
eikenlanen, op de vijver of in het gras. 
Een doorlopend fietspad verbindt het 
Park met de stad en het vliegveld. 

De gecultiveerde tuinen van de 
Wielewaal zijn arbeidsintensief. De 
Wielewaal tuinman onderhoud samen 
met een groep reïntegrerende mensen 
de tuinen. Ook voor rondleidingen door 
de tuinen staat de tuinman klaar.

De sobere groots opgezette tuinen, zoals de 
imposante Azalealaan, de Rododendronlaan 
en het pinetum zullen in alle seizoenen 
opengesteld zijn voor het publiek.

Het Park

De Curator gaat lokaal, nationaal en 
internationaal samenwerken om een 
vernieuwende programmering en 
jaarkalender voor het Park op te stellen. 

KalenderDe Curator
Voor De Postdijk wordt een curator 
aangesteld. De Wielewaal zoekt naar 
een nieuwe vorm van kunst in het 
landschap, verbonden met de tech en 
design die Eindhoven kenmerkt. 

De Tuinen

Landhuis in de stad, Utrecht (restaurant)

HET BOS

Een kudde van 50 zwarte reeën heeft zich 
op De Wielewaal gevestigd. Deze populatie 
is een uiterst bijzondere verschijning. 
De Wielewaal blijft voor de zwarte ree 
bestemd.

Zwarte reeën

Vossen

De Wielewaal kent een zeer rijke 
flora en fauna, waaronder een aantal 
vossen.

In het Bos zijn zes woonclusters gesitueerd. Binnen de woonclusters is een levendig woonerf. 
De woningen kijken uit op en zijn onderdeel van de natuur. Het referentieproject voor De 
Wielewaal is Sea Ranch California. Hier is de woningbouw ondergeschikt aan het landschap 
en door haar natuurlijke materialen en ongedwongen architectuur versterkt zij het landschap. 
Dit hebben we ook voor ogen voor De Wielewaal.
Een zevende wooncluster is gesitueerd bij de geluidswal. Een serie woongebouwen bedoeld 
voor verschillende woontyplogieen. 

Zeven woonclusters

De boswachter
De gastheer van het Bos 
is de boswachter. Hij zorgt 
met zijn beheer van De 
Wielewaal dat de natuur 
versterkt wordt en de 
populaties gezond blijven.

Plekken voor ontspanning aan de Post Dijk

Mogelijke herbouw Philips Paviljoen Expo ‘58

Fietsroutes maken een deel van het landgoed publiek toegankelijk

DE TUINEN, HET WANDELPAD 
EN DE POSTDIJK

Forestpark, Oregon Portland Sea Ranch, CaliforniaDe woonenclaves in hout gaan op in de natuurSonsbeek, Arnhem



ENERGIE

MOBILITEIT

De mobiliteitshub is gelegen in de driehoek, dicht bij de al 
aanwezig infrastructuur. De auto is niet welkom in de Tuinen, 
op de Cultuurstrip en in de Wildernis. Indien men kiest om 
te gaan wonen op de Wielewaal kiezen zij voor natuur en 
alle schoonheid die daarbij hoort. De woonclusters zijn met 
de bestaande onsluiting verbonden. Om de ecologie zo min 
mogelijk te belasten hebben de woonclusters een minimale 
footprint en zijn ze strategisch verspreid over de Wielewaal.

Routing Wielerwaal

AUTO EN VRACHTVERKEER

AUTO BESTEMMING EN NOODDIENSTEN

FIETSERS EN WANDELAARS

ZON-WAND, PV-CELLEN

WATERSTOF CENTRAL

We moeten nu al werken aan hoe de wereld van morgen er 
uit zou moeten zien. Vanuit energetisch oogpunt vinden we 
dat De Wielewaal geheel zelfvoorzienend moet worden, in de 
tijdspanne tot 2050. Dit betekent dat er energieopwekking op 
het terrein moet plaatsvinden. We voorzien zonnepanelen als 
de manier waarop we duurzame groene energie maken; de 
geluidswal tussen de A2, de Tilburgseweg en De Wielewaal 
leent zich hier uitstekend voor. Uitgerust met zonnepanelen 
kan de geluidswal 9 miljoen KWH energie opwekken. Dit staat 
gelijk aan 1400 huishoudens met elk een elektrische auto (die 
ook geladen wordt). We gebruiken waterstof als manier om de 
duurzaam opgewekte  elektriciteit op te slaan. De waterstof 
die jaarrond wordt geproduceerd, wordt vooral ingezet bij peak-
shaving en in de winter, als de warmtevraag het grootst is.

PROGRAMMA

Landgoed de Wielewaal heeft een cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde voor de inwoners van Eindhoven. Om 
het voor een bredere groep gebruikers te kunnen ontsluiten is 
een subtiele programmering van het landgoed van essentieel 
belang. 
De Wielewaal is een plek waar gewandeld kan worden op de 
voetgangerspaden, waar bloeiende Azalea’s kunnen worden 
bewonderd en paddenstoelen geteld; een plek met ruimte om 
vogels te spotten en een plek van samenkomst van de lokale 
scoutingvereniging.

Programma Wielerwaal

1. WANDELROUTE LANDGOED WIELEWAAL

2. WIELEWAAL FOUNDATION

3. KUNSTENAARS LOGDE (ARTIS IN RESIDENCE)

4. SPORTVELDEN

5. LANDHUIS WIELEWAAL (HORECA)

6. DE KWEKERIJ (EDUCATIE)

7. BOSWACHTER + SCOUTING (EDUCATIE)

8. UITKIJKPUNT

9. KERKHOF

10. CURATOR

11. HOTEL

12. SAUNA

13. SPA VAN OOM TON

14. BIO ARENA

15. BIOARTS LABORATORIUM

16. MANEGE

17. SCOUTING

18. DE TUINEN

Scouting, de Wielewaal Het plukbos Openstelling van de tuinen
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VAN GOGH 
NATIONAAL PARK

Ecologisch sterker

Aansluiten 
op de context

Het van Gogh Nationaal Park strekt zich uit over 
35.000 hectare grond, gelegen binnen een driehoek 
tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Het gebied 
bestaat uit moerassen, bossen, heide en agrarische 
landschappen. In 2005 werd het gebied uitgeroepen 
tot ‘Nationaal Landschap’. Regionaal wordt het 
van Gogh Nationaal Park ook wel de ‘groene long’ 
genoemd. 

Het park biedt een grote afwisseling van 
landschappen, wat zorgt voor een hoge biodiversiteit. 
Het is dan ook de woonplaats van veel verschillende 
zoogdieren, vogels, insecten en vlinders. Landgoed 
de Wielewaal dient als beginpunt (vanuit Eindhoven 
gezien) van het van Gogh Nationaal park, samen 
met Herdgang en Vredeoord. Door middel van een 
groene corridor kan tussen deze drie gebieden een 
belangrijke verbinding worden gemaakt met het 
groene achterland. Ook zal de verbinding zorgen voor 
een ecologische versterking en weerbarstigheid, wat 
weer bijdraagt aan het behoud van het gebied in het 
geheel.

De druk op de natuur wordt steeds groter en het 
aantal vierkante meters groen per inwoner wordt 
in een groot aantal steden steeds kleiner. 

Hoe kunnen we natuur beschermen en beheren, 
en tegelijkertijd meer ruimte creëren voor 
recreatie en plezier?

De ontwikkeling van landgoed de Wielewaal 
biedt nieuwe kansen wanneer het gaat om de 
beantwoording van de bovenstaande vraag. Het 
ontsluiten en verbinden van de Wielewaal zal 
worden gerealiseerd door het aanleggen van 
voetpaden, groene corridors en de aanleg van 
een fietspad over de Postdijk.  Uiteindelijk kan 
Strijp (Vredeoord, Herdgang) het begin van een 
krachtig netwerk worden, dat zich zal verbinden 
en uitstrekken richting het Van Gogh Nationaal 
Park. 

GROENE VERBINDING | CORRIDOR

AUTOVERKEER

FIETSERS EN WANDELAARS

PROGRAMMA BESLOTEN

PROGRAMMA PUBLIEK

EDUCATIE | CAMPUS

HET GROENE WOUD
NATUURGEBIEDEN
NATURA 2000
STEDELIJK GEBIED
GROENE CORRIDOR

RIVIEREN EN BEKEN
SNELWEGEN

STRIJP



RONDGANG STAKEHOLDERS
Op verzoek van de wethouders Yasin Torunoglu en Rik Thijs 
zijn wij tijdens de afgelopen periode in gesprek gegaan met 
een aantal belangrijke individuen en organisaties, zoals de 
erfgenamen van Philips, het Brabants Landschap, de Brabantse 
Milieufederatie, Stichting Van  Abbe en Trefpunt Groen. Elk 
gesprek droeg bij aan de formatie van het nieuwe plan voor de 
herontwikkeling van Wielewaal.

De Henri van Abbe Stichting
De hoeder van Eindhoven’s erfgoed benadrukte het belang van landgoed de Wielewaal voor een 
brede groep inwoners van de stad. Dit kan worden bereikt door gedeeltelijke publieke openstelling 
en verbinding met de directe omgeving. Verschillende sociale programma’s kunnen hierin bijdragen. 
Het zou een gebied moeten worden waar gewandeld kan worden over de paden van het Brabants 
landschap, waar bloeiende Azaleas kunnen worden bewonderd en paddestoelen geteld. Een gebied 
om vogels te spotten en een plek van samenkomst van de lokale Scouting-vereniging.

Op deze vlakken biedt de Wielewaal veel potentie, zeker wanneer het gebied beter kan worden 
geintegreerd in zowel de stad als de groenstructuur. De functionaliteit en variatie van het landschap 
kan worden verhoogd indien de aanwezige natuur- en cultuurwaarden verder worden ontwikkeld en 
gedeeltelijk publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.

Op deze manier zou de Wielewaal een bijdrage kunnen leveren aan de groene beleidsdoelstellingen 
van de stad. Daarnaast is er de economische dimensie, met duurzame woningbouw als belangrijk 
onderdeel, wat van groot belang zal zijn voor een welfungerend en goed onderhouden landgoed.

De bestuurder van Trefpunt Groen zal de wethouders vragen om de gemeente een coordinerende 
rol in te laten nemen betreffende de kansen binnen het gebied. Trefpunt Groen zal worden gevraagd 
een actieve rol te spelen bij de vormgeving van het participatieproject, van inspraak tot verkenning 
wederzijds begrip tot een uiteindelijke samenwerking. Daarnaast zullen zij worden verzocht met hun 
achterban samen te komen voor verschillende expertmeetings.

Trefpunt Groen

Het Brabants landschap + 
Brabantse Milieufederatie

Erfgenamen Philips
De erfgenamen van Philips hebben het belang van het behoud en de bloei van erfgoed de Wielewaal 
onderstreept. Door middel van het delen van onuitputtelijke, geërfde kennis van het landgoed werd 
nog duidelijker dat de urgentie voor het beheer van de Wielewaal groot is. Deze noodzaak drukt 
zich bijvoorbeeld uit in de infectie van de dennen en de dalende kwaliteit van het bosbestand door 
aanhoudende droogte. De Erfgenamen van Philips houden het nalatenschap van hun grootvader 
graag in ere door het behouden van de reeds ontwikkelde publieke plekken die zijn nagelaten 
aan de stad. Deze generaties-oude visie dient als leidraad. Zij denken graag verder mee over het 
toekomstbestendig maken van Landgoed de Wielewaal. De erfgenamen hebben te kennen gegeven 
achter deze visie voor de Wielewaal te staan en deel te nemen in de planontwikkeling.

In het gesprek met bovenstaande partijen ontstond de opening om de komende tijd het plan verder 
te gaan verkennen en aan te scherpen. De Wielewaal is vanaf Eindhoven gezien de start van het 
Van Gogh Nationaal Park. In het gesprek zijn de denklijnen, waarlangs de visie voor Landgoed de 
Wielewaal verder ontwikkeld kan worden, benoemd: Definiëren van het landgoed de Wielewaal 
cultuurhistorisch, dit intakt houden en als een geheel zien, mogelijk delen afsplitsen en het 
herdefiniëren van de landgoedstatus. Aandachtspunt is de bezoekersdruk op de natuur in balans 
te houden. Door goede grenzen landschappelijk te ontwerpen kan de bezoekersdruk gereguleerd 
en geweerd worden. Een heldere zonering van publiek, semi-publiek en natuur moet hiervan de 
uitkomst zijn. Een tweede gesprek en schetssessie staat gepland. 

CULTUURHISTORISCH 
HERSTEL

VERSTERKEN VAN DE  
ECOLOGIE

DUURZAAM BOUWEN

MAATSCHAPPELIJKE 
WAARDE

NIEUW LANDGOED


