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Praat mee over het stadsbos en de Wielewaal 

 

Beste bewoner(s), 

 

De Wielewaal is een prachtig landgoed van 142 hectare in Eindhoven Noordwest. Het landgoed 

is nu nog niet toegankelijk voor het publiek, maar dat gaat in de toekomst veranderen. Voor het 

wordt opengesteld, maakt de gemeente een ontwikkelingsvisie met plannen, wensen en 

ambities voor de Wielewaal en de omgeving. Daarvoor gaan wij graag met u in gesprek.  

De komende periode kunt u op verschillende manieren meedoen en uw mening geven. In deze 

wijkinfo leest u hoe dat kan èn wat we met  de opgehaalde meningen gaan doen.   

 

Ontwikkelingsvisie voor stadsbos en Wielewaal 

De Wielewaal is een onderdeel van een veel groter, groen gebied. Een stadsbos dat ligt tussen 

de Boschdijk, het Beatrixkanaal, de Anthony Fokkerweg en de Elburglaan. De 

ontwikkelingsvisie gaat over dit hele gebied. De visie beschrijft wat de wensen en ambities zijn 

voor het stadsbos, inclusief de Wielewaal. Daarnaast komt er een plan over hoe we het beheer, 

onderhoud en beveiliging van de Wielewaal gaan regelen en betalen. 

 

Deel uw mening en ideeën 

Wilt u ook uw mening geven? Dat kan in de eerste weken van december. Bezoek het 

Stadsbosdoolhof, vul de digitale enquête in of geef u op voor de Stadsbosdag.   

 

Kom naar het Stadsbosdoolhof 

Het Stadsbosdoolhof is een labyrint waarmee u keuzes maakt voor het stadsbos en de 

Wielewaal. Wat mist u in het stadsbos? Wat vindt u belangrijk voor de Wielewaal? Hoe gaan we 

om met groen, erfgoed en het openstellen van de Wielewaal? Op vier verschillende plekken in  

de stad kunt u het Stadsbosdoolhof bezoeken. Aanmelden is niet nodig.  
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Waar is het Stadsbosdoolhof? Wanneer? 

Philips de Jongh wandelpark (hoek   

Zwaanstraat) 

Vrijdag 2 december van 12.00 tot 17.00 uur en  

Zaterdag 3 december 11.00 tot 17.00 uur 

Plantsoen aan de Groenewoudseweg Donderdag 8 december van 13.00 tot 17.00 uur 

Gelderlandplein Vrijdag 9 december van 13.00 tot 17.00 uur 

18- Septemberplein Woensdag 14 december van 12.00 tot 18.00 uur 



This letter contains information about the stadsbos and Wielewaal. For information in English 

and other languages, please visit our website: www.eindhoven.nl/wielewaal and press the 

translate button.  

 
 

 

Vul de digitale enquête in (vanaf 2 december) 

Geeft u uw mening liever digitaal? Vul dan de online enquête in. Dit kan van 2 tot en met 18 

december via de website: www.eindhoven.nl/wielewaal. 

 

Meld je aan voor de Stadsbosdag 

De ontwikkelingsvisie wordt opgesteld door de landschapsarchitecten van bureau Zus, in 

opdracht van de gemeente. Zij doen dit na gesprekken met allerlei organisaties in de stad, 

bezoekers, bewoners uit het stadsbos en inwoners van Eindhoven. Daarvoor organiseren wij 

Stadsbosdagen in het informatiecentrum bij de Philips Fruittuinen. In een bijeenkomst op 

dinsdag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur kunt u hieraan deelnemen. We gaan in gesprek 

over de eigenschappen van het stadsbos en verzamelen ideeën voor de toekomst. Meldt u aan 

voor de Stadsbosdag op 6 december via: wielewaal@eindhoven.nl.  

 

Hoe verder? 

Alle ontvangen meningen en ideeën worden verzameld. De resultaten van de stadsbosdagen 

kunt u bekijken in het informatiecentrum in de Philips Fruittuinen en op onze website. De 

resultaten van het Stadsbosdoolhof en de enquête publiceren we begin 2023 op 

eindhoven.nl/wielewaal.  

 

Landschapsarchitectenbureau ZUS verwerkt waar mogelijk de meningen en ideeën in de 

ontwikkelingsvisie. Zij gaan daarvoor in gesprek met partners in de stad, zoals ondernemers uit 

het gebied en belangenorganisaties. En ze toetsen de meningen en ideeën aan de kaders die 

met de gemeenteraad zijn afgesproken voor het opstellen van de visie. De concept 

ontwikkelingsvisie wordt ter inzage gelegd, iedereen kan reageren. De raad stelt de visie eind 

2023 vast. De Wielewaal wordt op zijn vroegst halverwege 2025 (gedeeltelijk) opengesteld voor 

publiek.  

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eindhoven.nl/wielewaal. Wilt u op de hoogte 

gehouden worden van alle ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar wielewaal@eindhoven.nl. 

Wij informeren u dan via een digitale nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rik Thijs 
 

Wethouder van Klimaat, energie, grond en vergroening 

 

 


