
 
 

 

 

 

Visiedocument Werkgroep Groen Henri van Abbestichting (HvA) 

 

Reactie Conceptvisie Positionering van Genneper Parken (GP) 

 
Deze eerste reactie van HvA (Visie) is met name gebaseerd op de presentatie  voor de gemeenteraad van 5 februari 2019. 

Deze presentatie was vooraf gegeven in de vergadering van de Klankbordgroep Genneper Parken op 24 januari 2019. 

Position Paper Genneper Parken (toelichting concept visie en processtappen door Mikke Leenders en Remco van de Craats 

van Edhv, ontwerpbureau, creators of identity 

 

In de presentatie wordt de nadruk gelegd op het eenduidig positioneren van Genneper Parken als: 

Het groene kloppend hart voor een vitaal en groeiend Brainport Eindhoven 

 

De HvA stichting heeft begrip voor de in dit verhaal gelegde relatie met de Brainport maar 

zien de GP toch vooral als een historisch gegroeide groene strook van het dorp Gestel, 

gehucht Gennep tot aan binnenring van het stadje Eindhoven (Wal). 

Feitelijk bezien heeft de ontwikkeling van Genneper Parken, vanaf 1950 /1960 geen relatie 

met wat nu Brainport heet. 

 

Historisch  <wat overigens niet (h)erkend wordt in de aangehaalde presentatie > zijn de Genneper 

Parken een planologisch rest resultaat, omdat de gemeente Eindhoven elders voldoende ruimte had 

voor de geplande stadsontwikkeling.  

De riviertjes de Dommel en de Tongelreep zorgden met hun overstromingen voor een mager en bij 

tijd en wijle sompig natuurlandschap met kleinschalige  landbouw, blauwgraslanden, zeggen 

enzovoorts. Omdat er elders genoeg ruimte was na de start van Groot Eindhoven in 1920, verviel de 

noodzaak om in dit gebied te bouwen .Bovendien was dat door de bodemgesteldheid financieel 

ongunstig. 

 

Hieruit ontstonden langzaam de genoemde karakters. 

1. Park:  

(stadspark) voornamelijk aan de buitenkant van de riviertjes; 

westelijk de Dommel (plantsoen/park Bayeuxlaan),oostelijk  de Tongelreep (Ton Smitspark) 

en ten noorden van de Boutenslaan ( Stads wandelpark, Dommelplantsoen enz.) 

2. Sport:  

met name aan de zuidkant (nu ten zuiden van de Antoon Coolenlaan) met sportvelden, 

stadions, ijsbaan, golfbaan, zwembad en gebouwen als de sporthal, klimhal, Fontys enz., in 

combinatie met een gecontroleerde nutsfunctie ten behoeve van de waterwinning. 

3. Agrarisch / Natuur: 

Cultuurhistorische resten van een oud agrarisch gebied met als stippen de Genneper 

Watermolen, de Genneper Hoeve en het Eindhoven Museum. Het hart van GP met als buiten 

(tussen)grens de twee rivieren en de al genoemde Boutenslaan en de Antoon Coolenlaan. 

 



Door de vele eigenaren is er in de loop der tijden in het hart van GP een grote diversiteit van functies 

gegroeid. 

Kanosport bij de watermolen, maar ook opnieuw een werkende graanmolen, natuureducatie in het 

Frater Simon Deltourpark (Heempark), huisvesting voor mensen met een beperking gekoppeld aan 

werk, kaasmakerij e.d. op de  Genneper Hoeve, een midgetgolfbaan die zich ontwikkelde tot 

Paviljoen Genneper Parken, twee doelen van twee verschillende schutterijen, een helihaven, die nu 

een rijopleiding huisvest. Een klooster waar nu een nieuwe bestemming (hotel) komt, deels 

ongebruikte schoolsportvelden enzovoorts.  

Deze diversiteit maakt  het gebied uniek.  

 

In groter verband is er in GP ook een kinderspeelplaats.  

Aan de grenzen van het gebied staan twee zorginstellingen die voor het “buiten zijn” actief gebruik 

maken van de recreatieve/ontspannende mogelijkheden van het hart van GP. 

Uniek, zeker voor een Stad als Eindhoven, een van de weinige plekken waar de ontwikkeling van de 

stad met de omliggende dorpen van voor 1920 nog gezien en letterlijk beleefd kan worden.  

Welke stad heeft nog zo’n grote historisch bepaalde groene strook waar heden en verleden soepel in 

elkaar verweven zijn. 

 

Gezien de drukte een zeer gewaardeerd, belangrijk en, niet te vergeten, natuurlijke laagdrempelige 

attractie. Een gebied waar duurzaamheid al in het vaandel stond voordat het woord uitgevonden 

was. 

 

Het is een wandelgebied met enkele herkenbare verblijfspunten. 

 

De HvA stichting vindt het belangrijk als dit zo gegroeide cultuur historisch agrarisch landschap in de 

stad wordt versterkt, waarbij de diversiteit behouden wordt en waar mogelijk versterkt. 

 

Dit betekent dat het hart van GP geen stadspark (geschoren plantsoen) moet worden met voor 

bezoekende automobilisten aantrekkelijke voorzieningen met als niet gewenst gevolg afbraak van de 

huidige aantrekkelijke* wandelfunctie.  
(*Altijd zomer winter zijn er hordes mensen jong en oud die zich daar ophouden en dit blijkbaar de moeite waard vinden.) 

 

- multifunctionele inzet van sportvoorzieningen is geen probleem, maar toevoeging van nieuwe 

sporten met noodzakelijke aanpassing in het hart van GP zijn ongewenst en  moet beperkt blijven tot 

het sportgedeelte.,.  

- Extra parkeergelegenheden maken de druk op het gebied groter, zijn strijdig met de wens tot 

vermindering van de automobiliteit en vormen concurrentie om het gebruik van de P&R te 

stimuleren. 

- Bij de verbetering van het OV moet rekening gehouden worden met een goede bereikbaarheid van 

de “attracties” van GP, zoals het Eindhovens museum. 

 

1. Versterk het cultuur/historisch landschapspark in het kloppend hart van GP met een uitloop 

langs de agrarische as, de Genneperweg richting Bayeuxlaan. 

2. Wel belangrijk is om de versmelting van natuur, agrarische en historische elementen te 

versterken. Dit kan onder andere door het herplanten en daarna al of niet met vrijwilligers 

onderhouden van (vlecht)heggen die voldoen aan de eisen geformuleerd voor een 

landschappelijke haag of struweel. 

( versterking kleinschalig landschap). 

Zie: Sortiment bomen en beplanting ten behoeve van de landschappelijke inpassing. 

3. Vanuit de zorginstellingen is er behoefte om de variatie in toegankelijkheid voor rolstoelen te 

vergroten. 



4. Natuurlijk is het belangrijk om de “doorgankelijkheid” *) van het gebied te vergroten.  

De doorgankelijkheid met als uitgangspunt logische fietsroutes met respect voor de 

wandelaars.. 

*) “doorgankelijkheid”: 

       Fietsers maken graag gebruik van GP en andere parken om logisch van Noord/Zuid en/of  

       Oost/West door een park te fietsen. 

 

CONCLUSIE. 

Vanuit deze visie is het noodzakelijk om alle nieuwe ontwikkelingen (verkeerstuin) expliciet te 

toetsen aan de te stellen eisen aan dit unieke cultuur historische landschap. 

 

Werkgroep Groen 

Henri van Abbestichting. 

 

Vastgesteld in de deelnemersvergadering 13 maart 2019. 


