
 

 

 

Op 29 juni 2021 organiseerde ontwikkelaar BPD twee digitale participatiebijeenkomsten voor 

omwonenden en belangstellenden over de voorlopige plannen van Kloostergoed Theresia in Vught. 

Naast een uitgebreide toelichting op het plan konden de aanwezigen door middel van de mentimeter 

hun inzichten delen over verschillende onderwerpen en daarnaast was er ook de mogelijkheid om 

vragen te stellen. Via de website is er een terugblik en antwoord op de gestelde vragen gegeven. De 

afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt en met dit verslag kijken we terug naar de 

input van die avond en beschrijven we per onderdeel de stand van zaken. 

 

Uitkomsten online enquête (mentimeter) - omwonenden 
1. Het programma spreekt het merendeel van de omwonenden aan. 
2. Een groot deel van deelnemende omwonenden wil een rol spelen in het beheer van het 

openbare groen of de moestuin. 
3. De ontsluiting voor voetgangers en fietsers wordt als goed beschouwd. 
4. De ontsluiting van auto's wordt door merendeel als goed aangegeven. 
5. Een aantal omwonenden gaf aan in de toekomst mogelijk gebruik te willen maken van een 

deelauto. 
  

Uitkomsten online enquête (mentimeter) - belangstellenden 
1. Tijdens de participatiebijeenkomsten zijn ideeën verzameld over gebruik van gezamenlijke 

binnentuin van Moestuin of Klooster (dit wordt nog nader uitgewerkt). 
2. Een groot deel van deelnemende belangstellenden wil een rol spelen in het beheer van het 

openbare groen of de moestuin. 
3. De ontsluiting voor voetgangers en fietsers wordt door merendeel als goed beschouwd. 
4. De ontsluiting van auto's wordt door merendeel als goed aangegeven. 
5. De helft van de belangstellenden gaf aan mogelijk in de toekomst gebruik te willen maken 

van een deelauto. 
6. De parkeerplaatsen bij de entree wordt door merendeel niet gewenst. 
7. Het merendeel reageerde positief over geschetste parkeeroplossing. 

  

Gestelde vragen participatiebijeenkomsten 
Naar aanleiding van de gestelde vragen tijdens de participatiebijeenkomsten geven we hieronder een 
toelichting op de huidige status per onderwerp. 
 

Verkeer/ontsluiting 
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de voorgenomen ontsluitingswijze voor auto’s tot een goede 
toekomstige ontsluiting van het Kloostergoed leidt. Het merendeel van de belangstellenden en 
omwonenden heeft dit ook als positief  aangemerkt.  
 
Ook is uit nader onderzoek gebleken dat de entree bij de Jagersboschlaan gehandhaafd kan blijven. 
Dit zal nadrukkelijk alleen als entree zijn. Dit betekent dat dit éénrichtingsverkeer wordt voor de 
bewoners/bezoekers naar het Kloostergoed en dat er aanvullend een in- en uitritsituatie wordt 
gerealiseerd richting de Vijverbosweg. De exacte voorgenomen locatie zal op de plankaart van het 
ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. 
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De huidige opzet van de kruising Vijverbosweg - Jagersboschlaan vraagt door het toenemend aantal 
autobewegingen aanpassingen. Verkeerstechnische onderzoeken wijzen uit dat door het ter plaatse 
verbreden van de Vijverbosweg, er opstelruimte ontstaat voor het afslaand verkeer van de 
Vijverbosweg (komend vanaf de N65) naar de Jagersboschlaan richting Kloostergoed. Ondertussen 
kan recht doorgaand verkeer doorrijden. 
 

 
Entree Jagerboschlaan  

 
De aanvullend te realiseren ontsluiting vanaf Kloostergoed Theresia naar de Vijverbosweg, zal zowel 
voor in- als uitrijdend verkeer gebruikt gaan worden. 
  
Tijdens de participatiebijeenkomsten hebben meerdere deelnemers aangegeven dat de huidige 
voetgangersontsluiting via de Vijverbosweg vanuit de Vijverhof naar de N65 tamelijk gevaarlijk is. 
Hier hebben we naar gekeken en in de planuitwerking zullen wij een aanvullend voetpad langs de 
Vijverbosweg meenemen.  
  
De ontsluiting van het Kiss & Ride verkeer voor het te realiseren kinderdagverblijf via het terrein van 
Vughterstede aan het Wildpad blijkt niet wenselijk voor de bewoners van Vughterstede. Om die 
reden wordt in de huidige planopzet rekening gehouden dat het parkeerterrein nabij het 
toekomstige kinderdagverblijf via het Kloostergoed wordt ontsloten. Hiermee is de ontsluiting via het 
Wildpad vanaf het terrein van Vughterstede naar het kinderdagverblijf niet meer aan de orde. 
 
Momenteel wordt nog onderzocht of een ontsluiting vanaf het parkeerterrein van Vughterstede aan 
de Kastoeristraat mogelijk is richting het initiatief van de Stichting Natuurlijk Thuys. Dit zal geen 
doorgaande gebiedsontsluiting zijn voor auto’s vanuit het plangebied van het Kloostergoed. De opzet 
van de langzaam verkeersontsluiting richting de noordoostzijde van de Jagersboschlaan en de 
Zuidoostzijde richting de Kastoeristraat blijft ongewijzigd. Dit blijft aansluiten bij de overwegend 
positieve terugkoppeling die we van de omwonenden en belangstellenden hebben gehad tijdens de 
digitale bijeenkomst van 29 juni 2021. 
  

  



 

 

Woonprogramma 
Na de zomervakantie zijn we verder gegaan met de uitwerking van het stedenbouwkundige plan in 

relatie tot het woonprogramma.  

In overleg met de gemeente zijn we bezig met een verdere verdeling van woning typologieën die 

recht doet aan de woningbouwopgave in Vught. Daarbij gaan we op dit moment uit van de volgende 

woning typologieën. 

Boswonen 

Er komen 12 vrije bouwkavels met een perceeloppervlakte van ca. 725 m2 per kavel. Kandidaten 

kunnen binnen de kaders van het bestemmingsplan en overige uitgangspunten (zoals beeldkwaliteit),  

hun gewenste droomwoning ontwerpen en laten realiseren. Aspecten als duurzaamheid en 

natuurinclusief bouwen spelen hierbij een belangrijke rol. Ambitie is om de woningen op een 

natuurlijke manier “in te passen” in de bosrand, met uitkijk op het park. Daarbij zullen wij een 

kavelpaspoort maken waarin ook de randvoorwaarden van de tuininrichting  worden opgenomen. 

Wij vinden het van belang dat de openheid wordt geborgd en zicht vanuit de tuinen naar het 

landschap open blijft. Schuttingen rondom de tuin zijn daarbij niet wenselijk. Met groeninrichting in 

de tuin zal de privacy richting de buren worden geborgd.  

 

Het park waar de kavels op uitkijken 

Kloostertuin 

Plandeel Kloostertuin is gelegen rondom het voormalige gebouw, centraal in het plan. Dit plandeel 

bestaat uit ruim 60 2- of 3-kamerappartementen (huur en koop), verdeeld over 3 gebouwen. De 

huurappartementen bestaan uit 2- en 3-kamerappartementen met een woonoppervlakte variërend  

tussen ca. 55 en 70 m2. De appartementen zijn bereikbaar via een lift en trap. Ook de 

koopappartementen zijn 2- en 3-kamer appartementen met een woonoppervlakte tussen ca. 50 en 

60 m2. Deze appartementen kunnen via de lift of trap worden bereikt. Beiden appartement types zijn 

daarmee ook geschikt voor oudere woningzoekenden. De buitenruimten van zowel de huur- als 

koopappartementen kijken uit op de omliggende natuur. 

Naast de 3 appartementengebouwen komen in het plandeel Kloostertuin 13 à 14 grondgebonden 

woningen. Daarvan worden 4 woningen in 3 bouwlagen gerealiseerd met ca. 144 m2 woonoppervlak 

waardoor deze ideaal zijn voor (grotere) gezinnen met kinderen. De overige 9 à 10 woningen bestaan 

uit 2 bouwlagen met een oppervlakte van ca. 80 m2 en zijn geschikt voor (kleine/jonge) gezinnen, 



 

 

samenwonenden of alleenstaanden. Alle woningen zijn voorzien van een plat dak en beschikken over 

een berging.  

Qua architectuur en uitstraling wordt alleen in dit plandeel gestuurd op metselwerk en steenachtige 

elementen. Hiermee wordt een passende aansluiting bij de vormgeving van het voormalige 

kloosterpand gezocht. Dit plandeel onderscheidt zich daarmee t.o.v. de rest van het plan en vormt zo 

zijn eigen ensemble. 

 

Referentiebeelden Kloostertuin 

  



 

 

Moestuin 

In de Moestuin komen ongeveer 48 grondgebonden woningen variërend in woonoppervlakte tussen 

ca. 75 en 123 m2.  Alle woningen worden gebouwd in 2 lagen met kap. Ongeveer de helft hiervan 

valt in het betaalbare segment, waarmee ze met name interessant zijn voor de starters binnen de 

gemeente Vught. De grotere woningen worden ‘middelduur’ waarmee ook een mooi aanbod voor 

doorstromers wordt aangeboden.  

 

 

 

In de Moestuin staat inpassing en aansluiting op de natuur centraal. We overwegen de woningen in 

houtbouw uit te voeren, maar dat zijn we momenteel nog aan het onderzoeken. De woningen zijn zo 

gesitueerd dat een sfeervolle connectie met omliggend groen/openbaar gebied ontstaat. Ook 

aspecten als ‘warm’, ‘vriendelijk’ en ‘intiem’ zijn kenmerkend voor dit woningtype.  

Voorbeeld plattegronden woningen Moestuin 



 

 

Zoals eerder gepresenteerd wordt in de Moestuin ruimte geboden aan Stichting Natuurlijk Thuys. 

Een initiatief van een groep zeer betrokken ouders die de wens hebben om voor hun jong volwassen 

kinderen een kleinschalige woonvorm te realiseren. 

Poel 
De bestaande poel is opgeschoond zodat er weer licht op valt. Dit komt de biodiversiteit ten goede. 
Tevens ontstaat rond deze poel een prachtige intieme woonplek. Om recht te doen aan deze subtiele 
en intieme positie in het gebied is hier een zorgvuldige inpassing van de woningen noodzakelijk. 
Momenteel zijn wij hier nog mee bezig. 
  

Referentiebeelden Moestuin 



 

 

Huidige status woningprogramma 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Groen (in relatie tot techniek, parkeren en sloop bestaande gebouwen) 
Afgelopen periode is gewerkt aan een verdere technische uitwerking, waarbij o.a. de voorgenomen 
wegprofielen en mogelijke nutstracé zijn verwerkt in de planopzet. Daarbij hebben we meer inzicht 
gekregen hoe we om bestaande bomen kunnen heen werken, waar nader onderzoek nodig is en 
waar bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. Mede omwille van het behoud van de bomen bij de 
entree vanaf de Jagersboschlaan is er voor gekozen deze als éénrichtingsverkeer vorm te geven. Dit is 
realiseerbaar met een zo smal mogelijk wegprofiel en dit heeft zo min mogelijk invloed op deze 
bomen. 
  
Tijdens de online participatiebijeenkomst van 29 juni 2021 was het merendeel van de 
belangstellenden positief over de geschetste parkeeroplossingen: een parkeerveld nabij de entree 
van het gebied en parkeren nabij de woningen. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de 
bomen op en rond dit parkeerveld kunnen worden ingepast. 
 
Naast de natuurinclusieve aanpak van de gehele gebiedsontwikkeling passen we ook natuurinclusief 
bouwen toe bij de bouw van de woningen. Dit betekent dat we bij de bouw van de woningen de 
natuur deels integreren in de bouw. Een voorbeeld hiervan is voorzieningen in gevels en daken voor 
vleermuizen, gierzwaluwen en mussen, waardoor deze weer nest- en verblijfsgelegenheid hebben. 
Dit zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat tevens bijdraagt aan de 
leefbaarheid en natuurbeleving. 
 



 

 

Ten gunste van de biodiversiteit gaan we ook bomen en struiken toevoegen. In het voorjaar van 2021 
hebben we al enkele fruitbomen en struiken aangeplant. In het najaar heeft de poel aan de 
zuidwestzijde van het plan al groot onderhoud gehad, zodat onder andere de bezonning van de poel 
verbeterd. 
 

  
 
Het groene karakter blijft een essentiële waarde van dit plan die we zeker behouden. Het is dan ook 
van belang dat de toekomstige bewoners zich bewust zijn van deze groene omgeving. Daarbij hoort 
het besef dat je in alle seizoenen van het jaar volop kunt genieten van het mooie groen, maar dat er 
ook andere aspecten kleven aan wonen in het groen, zoals veel bladval in de herfstperiode en dan 
niet alleen in het openbare gebied, maar ook in de eigen tuin. 
 

 
 
Ter voorbereiding op de sloop van het klooster en de aanstaande bouwactiviteiten wordt er in het 
kader van de aanwezige flora en fauna een ontheffingsaanvraag ingediend. Dit is nodig om te laten 
zien hoe we zorgvuldig omgaan met de huidige aanwezige “bewoners”, zijnde de dieren en planten. 
Denk hierbij aan o.a. vleermuizen en roofvogels. 
 

  



 

 

Afronding 
stedenbouwkundig 

plan
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incl. sloop

Start verkoop Start bouw

Vervolg participatietraject 

We hopen dat we u met deze informatie mee hebben genomen in de ontwikkelingen van het laatste 

half jaar. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op via 

ontwikkeling.zuid@bpd.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Zodra de huidige plannen verder zijn uitgewerkt, geven we weer een update via de website. In het 

nieuwe jaar zijn we voornemens om ook een inspiratiebijeenkomst te organiseren waarbij we over 

diverse thema’s in gesprek willen met belangstellenden en direct omwonenden. Meer informatie 

hierover volgt begin 2022. 

Planning 
Voordat we kunnen starten met de bouwwerkzaamheden op locatie moeten we nog verschillende 

stappen doorlopen.  

Op dit moment zijn we druk bezig met  de afronding van het stedenbouwkundige plan. Hierin leggen 

we de uitgangspunten voor het woonprogramma, verkeer, parkeren en groen/natuur vast. We 

verwachten in het begin van volgende jaar hierover met gemeente overeenstemming te bereiken, 

waarna we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Indien dit proces zonder 

problemen verloopt verwachten we vanaf de tweede helft van 2022 aan de slag te kunnen met het 

bouwrijp maken van de locatie. Dit betekent onder andere het slopen van de bestaande bebouwing, 

afgraven van de gronden en aanleg van kabels en leidingen t.b.v. NUTS. 

Indien alles volgens planning verloopt kunnen we eind 2022 in verkoop met de woningen. Bij een 

succesvolle verkoop zou medio 2023 gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden.  
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