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19 mei 2021 | VDMA-terrein, parkeerterrein Raiffeisenstraat | 18.00 uur tot 19.00 
uur 
 
 

VERSLAG BUURTBIJEENKOMST 
STADSBOS 
 
 
Aanwezigen namens de organisatie: Renee Scheepers (NUL ZES), Philippe Rol 
(NUL ZES), Dirk Smit (NUL ZES), Steven Delva (DELVA landscape Architecture/ 
Urbanism), Jeroen Jacobs (DELVA landscape Architecture/ Urbanism), Tom van 
Duuren (Boswachter) 
 
 
Aanleiding 
Op het huidige parkeerterrein tussen de Raiffeisenstraat en de Tramstraat wordt 
in de toekomst als onderdeel van het nieuwe VDMA een Brabants Stadsbos 
gerealiseerd. Op een voorlopig leeg parkeerterrein is dat lastig voor te stellen. 
Daarom zijn alle directe buren van het VDMA-terrein uitgenodigd voor een 
inloopavond over het Brabants Stadsbos.  
 
Introductie 
Renee Scheepers (Omgevingsmanager, hierna: Renee) heette de mensen 
welkom en besprak in hoofdlijnen de ontwikkeling en het proces van tender tot nu. 
Steven Delva (Landschapsarchitect) nam de bewoners mee in het verhaal van het 
bos. Hij schetste hoe zij met het bos willen werken, wat er nodig is om een bos te 
laten zijn en legde uit dat de ontwikkeling van een bos vooral veel tijd nodig heeft. 
Het wordt een proces dat geen begin en eindstadium kent, het bos zal altijd in 
ontwikkeling zijn. Tom van Duuren (Boswachter) lichtte toe wat de rol inhoudt van 
‘wachter van het bos’.  
 
Een aantal aanwezigen was goed op de hoogte van de ontwikkeling en had al 
verschillende informatiemomenten bijgewoond. Een enkele bewoner was nog niet 
op de hoogte van de plannen. Ook was er een bewoner uit de Tramstraat voor het 
eerst aanwezig. 
 
De meest gehoorde reacties 
Bewoners waren overwegend positief over de plannen voor het bos en de 
ontwikkeling ervan. Er zijn geen kritische reacties ten aanzien van het plan 
gekomen. Een bewoner gaf aan erg van vogelgeluiden te houden en hoopte op 
een rijk dierenleven in het bos. 
 
Voorafgaand aan de introductie kwamen er een aantal gerichte vragen vanuit de 
bewoners van de Tramremise. Zij waren benieuwd hoe er met de erfgrens om zou 
worden gegaan. Een bewoner gaf aan dat de ontwikkeling zijn nooduitgang zou 
blokkeren. Wij hebben voorgesteld op een later moment persoonlijk met deze 
bewoner in gesprek te gaan om zijn zorgen te horen en aan de hand van beelden 
toe te kunnen lichten hoe Gebouw E zou gaan worden.  
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Workshop 
Om gevoel te krijgen bij het formaat van het bos zijn de nieuwe volumes op de 
locatie inzichtelijk gemaakt. De U-vormige houtbouw is geïllustreerd door vanaf de 
erfgrens met de brandgang achter de Tramstraat te meten hoe ‘breed’ het 
gebouw langs de rand werd. Vervolgens zijn wij met de groep over de rand van 
het bos gaan lopen. Op een aantal punten zijn bewoners stil blijven staan zodat 
een rand van mensen rondom het bos werd gevormd. Omdat het erg hard ging 
regenen hebben we deze actie vroegtijdig moeten afbreken. Renee is, om de 
lengte nog even beleefbaar te maken voor bewoners, naar het uiteinde van het 
bos gelopen (de korte zijde het dichtst bij de Garage) om vanuit daar naar de 
overkant te zwaaien (de korte zijde aan de kant van de Dommelstraat). 
 
Na deze activiteit was het de bedoeling om rondom het bos te lopen en tijdens dit 
rondje toekomstige belevingen op te halen en te noteren, als input voor het 
ontwerptraject. Dit laatste onderdeel is door de ongunstige weersomstandigheden 
komen te vervallen.  
 
Door de weersomstandigheden vond ook geen centrale afsluiting plaats. Met 
plukjes bewoners is er her en der onder de bomen tijdens het schuilen kort 
nagepraat. Bewoners reageerden verbaasd over het formaat en gaven aan 
positief verrast te zijn. Zij zeiden niet verwacht te hebben dat het bos zo’n 
aanzienlijk stuk zou beslaan.  

 


