
Verslag klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 6 juli 2017 

Henri heet ook een aantal gasten vanavond welkom. Hieronder vertegenwoordigers van groepen van 

Trefpunt Groen, welke door het Trefpunt zijn uitgenodigd voor agendapunt 1, architecten van de 

Kapschuur en initiatiefnemers van De Graanschuur. 

1. Kapschuur en kas bij Genneper Hoeve 

Henri leidt dit onderwerp in met de kanttekening dat het achteraf gezien beter was geweest als we 

aan het begin van de planvorming een werkgroep hadden geformeerd. Dit na de presentatie van de 

uitbreidingsplannen van de boerderij vorig jaar maart. Een werkgroep zou vroegtijdig hebben kunnen 

mee te denken over de kapschuur, kas e.d. Trefpunt Groen Eindhoven zou wenselijke wijs hiervan 

onderdeel uitmaken. Dit is eigenlijk ook een gebruikelijke werkwijze in de klankbordgroep, die we 

ook bij andere ontwikkelingen hebben toegepast. 

Gaandeweg de discussie blijkt hoezeer deze opmerking hout snijdt. De aanwezigen hebben 

gemengde gevoelens over de plannen. 

Mirjam Matze, boerin van de Genneper Hoeve, schetst de geschiedenis. ‘Genneper Hoeve is vijftien 

jaar geleden gestart. Eerst waren Age en ik in dienst van de gemeente, later van een stichting. Al 

gauw bleek de hoeve niet rendabel. Wij zijn toen gevraagd de hoeve zelfstandig te exploiteren, met 

een groot aantal beperkingen op de bedrijfsvoering vanwege de cultuurhistorische waarde van het 

gebied. Er kwam een dienstverleningsovereenkomst met een vergoeding. Na twee periodes van vier 

jaar kondigde de gemeente aan met die overeenkomst te stoppen. Dat was zowel een kans als een 

bedreiging: meer ruimte voor ondernemen, maar minder gegarandeerde inkomsten.’ 

Kas en kapschuur 

‘We hebben daarop een plan geschreven. Een belangrijk element daarin is de kas. Met een kas 

zouden we meer producten kunnen telen en verkopen en zouden we de educatie- en zorgtak 

makkelijker kunnen voortzetten. Een ander belangrijk element was de kapschuur. Nu moeten we het 

vee ’s winters in Valkenswaard brengen. Als we een kapschuur hebben, kunnen we de dieren ’s 

winters hier houden. Dan hoeven we niet meer naar Valkenswaard om de koeien te voederen en 

mest op te halen. We zouden dan ook vijf koeien extra kunnen houden, meer melk kunnen 

produceren en meer kaas kunnen maken. Nu moeten we vaak nee verkopen; we kunnen nu vaak niet 

aan de vraag naar kaas voldoen.’ 

Horecagebouwtje en grotere keuken 

Andere elementen uit het plan zijn volgens Matze een horecagebouwtje voor lunches en een grotere 

keuken. ‘Met een grotere keuken kunnen we zelf het vlees van onze dieren inpakken. Dat doen we 

nu in Hilvarenbeek.’ Als deze vier zaken zouden worden gerealiseerd, kunnen Age en Mirjam hun 

bedrijf rendabel maken ‘zonder een zware ingreep in het landschap te hoeven doen’. Age vult aan 

dat de hoeve wil groeien van 16 naar 24 varkens maximaal en van 400 naar 600 kippen. Hij verwacht 

dat de bedrijfsvoering hierdoor levendiger gaat worden. Zowel de kapschuur als de kas bieden 

volgens hem mooie werkplekken aan zorgcliënten.  

Duivels dilemma 

Age wijst erop dat de Genneper Hoeve veel minder mest op het land brengt dan biologische boeren 

mogen uitrijden, en dat dat zo zal blijven als er meer dieren zijn. Deze opmerking vormt het 



startschot voor een tamelijk technische discussie over mest en over de uitbreidingen van de 

Genneper Hoeve in het algemeen. Joop van Hout: ‘Het beleid in Genneper Parken is dat we in 

principe niks toelaten in dit gebied. We willen deze ontwikkeling eigenlijk niet, maar we willen ook 

niet de hoeve de nek omdraaien. Maar een kas van 1.000 m
2
 en een kapschuur van 400 m

2 
is niet 

niks. Daarnaast komt er meer mest, terwijl je op bijvoorbeeld de Loovelden minder zou moeten 

bemesten. Minder mest is goed voor de orchideeën en goed voor weidevogels. Wij zijn nu als 

klankbordgroep in feite aan het meewerken aan een uitbreiding van 1.400 m
2
. Een duivels dilemma.’ 

Simon van Schooten merkt op dat er van meet af géén rekening mee is gehouden dat op de hoeve 

ook jongvee gestald zou moeten worden. ‘Daar hebben we jarenlang mee aangemodderd. Verder is 

het een heel complex verhaal waarover we misschien beter een keer een aparte bijeenkomst kunnen 

beleggen.’ 

Plek en constructie kapschuur 

Architecten Raoul en Niels lichten hun ontwerp voor de kapschuur toe, voorafgegaan door een 

beschrijving van de typische kenmerken van het gebied en het belang ervan als cultuurlandschap. 

Traditioneel was het voorste deel van een boerenerf, met daarin vaak een groenten- en bloementuin, 

het domein van de boerin, zo vertellen ze. Op het erf achter de boerderij heerste de boer, met het 

vee en de grote machines. Opzij stond het kleinvee en bevond zich de opslag van kleine machines. En 

daar, opzij, is de kapschuur gepland. Door de kapschuur daar te plaatsen, kunnen het traditionele 

karakter van het voor- en het achtererf van Genneper Hoeve behouden blijven. Het ontwerp is 

volgens de architecten open; vanaf het erf kijk je de constructie in. De schuur wordt gemaakt van 

hout, oogt ambachtelijk en krijgt mooie verbindingen. Op het dak komen zonnepanelen. 

Tijdsdruk 

Frans Libregts vraagt in hoeverre met de realisatie van de gevraagde voorzieningen gegarandeerd is 

dat de hoeve rendabel zal zijn en er later niet weer meer geld bij moet. Een extern agrarisch bureau 

heeft hierbij geadviseerd. Een aantal aanwezigen vraagt zich af hoe de procedure er uitziet en of het 

Trefpunt nog zijn zienswijze kan indienen. Joop voelt er in ieder geval weinig voor zich onder 

(tijds)druk te laten zetten, zo maakt hij duidelijk. Toch is haast geboden. Mirjam zegt dat de 

vergoeding uit de dienstovereenkomst nu al twee jaar in afbouw is, terwijl er geen mogelijkheid is 

om de bedrijfsvoering te verbeteren zolang de kas en de kapschuur er niet staan. 

Peter van den Baar vond het een zwakke presentatie van de architecten. ‘De schets van de fraaie 

natuur onderschrijft in feite het standpunt van de Van Abbestichting dat in Gennep niks zou moeten 

gebeuren, terwijl de presentatie juist zou moeten aantonen dat de ingrepen onontkoombaar zijn. 

Verder wordt niet duidelijk waarom die kapschuur nou zo groot moet worden. We zien de 

ontwikkelingen liever niet, maar als ze er komen, laten we dan met zijn allen bekijken hoe we ze zo 

goed mogelijk kunnen realiseren.’ Joop: ‘En als we hier ja tegen zeggen, hoe krijgen we dan in het 

vervolg nog ooit nee gezegd tegen soortgelijke initiatieven? We moeten voorkomen dat hier  een 

precedentwerking vanuit.  

Werkgroep  

Joop wil de tijd tot de definitieve aanvraag benutten om te kijken waar nog speelruimte is bij de 

gemeente. Besloten is een werkgroep te formeren om namens de klankbordgroep een advies te 

formuleren. De samenstelling: Van Abbestichting, Trefpunt Groen Eindhoven, Simon van Schooten, 



Joop Kleibeuker en Kik de Nooijer (voorzitter van de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep). 

Henri neemt initiatief tot een vervolg. 

De Nooijer: ‘Laten we niet vergeten dat de hoeve jaarlijks 60.000 bezoekers trekt. Dat zijn 

zwaarwegende belangen. Verder: deze zaak sleept al meer dan twee jaar aan. Het water staat de 

hoeve tot aan de lippen. Hoe langer het duurt, hoe meer het voortbestaan van de hoeve – en 

daarmee het gebied – wordt bedreigd.’  

2. Plannen Graanschuur 

Hans Noordzij, vice-voorzitter van de Nicolaas Clopperstichting, zou de plannen van zijn stichting 

voor de herontwikkeling van de graanschuur presenteren, maar ziet daar ter plekke vanaf. ‘Hoewel 

wij nog geen gedetailleerd uitgewerkt plan hadden, maakte de discussie van zojuist over de 

ontwikkelingen rond de Genneper Hoeve mij duidelijk dat we er goed aan doen eerst de verbinding 

met de initiatieven in dit gebied te zoeken.’ Theo van de Vorst (St. Jorisgilde) vraagt hem bij de 

planvorming niet uitsluitend oog te hebben voor groen, maar ook voor cultuur. ‘Ons gilde is al 

vierhonderd jaar gevestigd op deze plek.’ Dit wordt onderkent. 

De werkgroep wordt gevormd door Theo van de Vorst, Frans Libregts, Peter van de Baar (Van 

Abbestichting), Neelke Goossens (Proeftuin040) en Joop van Hout (TGE). Jacqueline vraagt of ook 

iemand namens de heemtuin zitting wil nemen in de werkgroep.  

Frans Libregts schetst kort de historische context. ‘Er was al eens een club die een plan met een 

sluitende begroting voor dit pand heeft gemaakt. Voor dat plan heeft de gemeente destijds € 

120.000 betaald. Vervolgens heeft de gemeente voor dit pand € 1,4 miljoen betaald. Er zijn allerlei 

plannen gemaakt, maar het sleept maar voort, vooral omdat er steeds weer een andere wethouder 

verantwoordelijk voor is.’  

3. Toelichting onderzoek sport- en beweegrelatie Bennekel & Wissehaege in Gennep. 

masterscriptie Ellen Kuikman 

Ellen Kuikman studeerde af aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar het gebruik van 

Genneper Parken door mensen uit Bennekel en door bewoners van ouderencomplexen  Wissehaege 

en Kortonjo. Ook onderzocht ze hoe het park ontwikkeld kan worden zodat bewegen wordt 

gestimuleerd.  

Ellen deed 781 observaties in het gebied en hield 176 enquêtes. 50% van de bewoners van Bennekel  

bezoekt het park minimaal 1 x per week. 18% zelfs dagelijks. 80% in de middag, 20% in de avond. 

Bijna 80% gaat om te genieten van het landschap. Wat houdt ze tegen om te gaan? ‘Te weinig tijd’, 

zeggen met name mensen van 25-45 jaar. Een aantal mensen zegt het park ’s avonds te vermijden 

vanwege de slechte verlichting. Sommigen voelen zich bij de Vleut onveilig door de aanwezigheid van 

zwervers. Veel mensen willen betere verlichting. Sommigen willen meer faciliteiten, anderen willen 

juist rust en groen.  

Bewoners van oudercomplexen bezoeken het park veel vaker dan bewoners van Bennekel. Velen 

gaan het park in om te bewegen en fit te blijven. Voor deze mensen is de nabijheid van het park 

belangrijk. Deze onderzoeksgroep pleit voor betere verlichting, betere (rolstoeltoegankelijke) 

voetpaden en meer en goed toegankelijke bankjes. Al met al zijn overigens beide onderzoeksgroepen 

heel tevreden over Genneper Parken. 



Samengevat: respondenten vragen om betere verlichting, meer bankjes en rolstoeltoegankelijke 

voetpaden. De meeste aanwezigen reageren afwijzend op deze aanbevelingen en willen prioriteit 

geven aan rust en stilte in het gebied. Dit is namelijk een kwaliteit voor dit deel van het park. Voor de 

dieren is juist een laag verlichtingsniveau wenselijk. Een aantal bankjes en prullenbakken die in het 

gebied stonden zijn doelbewust weggehaald omdat ze overlastgevers aantrokken en vaak werden 

vernield.  

Frank de Greef (Bennekel) ziet het anders en hekelt het slechte pad achter de sauna met de twee 

bruggetjes. Een dame die bij Seizoenen werkt en vaak met rolstoelers door gebied wandelt, 

onderschrijft dat dat pad slecht is, ‘maar voor de rest is met een rolstoel door het gebied gaan prima 

te doen.’ 

4. Volgende bijeenkomst 

Henri dankt alle aanwezige voor de inbreng en het meedenken in het afgelopen seizoen.De eerste 

bijeenkomst na de zomervakantie vindt plaats op donderdag 21 september in het Indoor 

Sportcentrum, aanvang 20.00 uur. 


