
 

 

Toekomstvisie levend erfgoed Gennep 
 
Inleiding 
Veranderingen in Gennep Noord bieden nieuwe mogelijkheden om ontwikkelingen in het 
gebied te stimuleren en te realiseren, die kunnen bijdragen aan het behoud van het levend 
erfgoed Gennep. Het bestuur van de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep wil met 
deze notitie pleiten voor een integraal landschapsplan en zienswijzen aandragen voor een 
een dergelijk plan. 
 
Aanleidingen 
Op Gennep is momenteel een aantal ontwikkelingen gaande: 

• Het Eindhoven Museum heeft uitbreidingsplannen. 

• De Watermolen krijgt zijn oorspronkelijke functie terug, namelijk een molen waar 
weer op wordt gemalen. Zodoende krijgt de molen een publieksfunctie. 

• Er worden plannen ontwikkeld met betrekking tot de Graanschuur. Het is ons 
momenteel niet duidelijk wat die plannen precies in houden. 

• Rijschool Leeuw wil met zijn Trainingscentrum graag weg van de huidige locatie aan 
de Boutenslaan 1.  

 
Zienswijzen 
Hierbij sluiten wij aan op de Structuurvisie Genneper Parken van 2004 waarin behoud van 
natuur en landschap voorop wordt gesteld, speciaal in het noordelijk deel (Gennep en 
randen) dat als natuur en agrarisch gebied wordt aangemerkt. 
Daarbij wordt de begeleidende nota van Toelichting en Cultuurbeleid opgemerkt “…,dat in 
deze fase geen nieuwe activiteiten zouden moeten worden toegelaten die een stoorzender of 
blokkade zouden kunnen vormen voor de verdere culturele/cultuurhistorische ontwikkeling 
van Genneper Parken. Er zal geen sprake mogen zijn van nieuwe trekpleisters of van functies, 
die niets van doen hebben met de huidige identiteit van het gebied, zoals hiervoor 
omschreven. Daarbij zal prioriteit gegeven moeten worden aan elementaire functies… “ 2  
 
Vervolgens sluiten wij aan op de notitie Referentiekader Genneper Parken, die als 
uitwerking van de zogenaamde Atelierdag van 18 april 2011 vooral betrekking heeft op 
Gennep. Daarin wordt met name samengevat dat “de beleving van natuur en landbouw het 
centrale thema blijft”. 
Betreffende ongewenste functies wordt opgemerkt: “Vrijwel alle deelnemers aan de 
atelierdag zien de verkeersschool als ongewenste functie in het gebied. Andere genoemde te 
verwijderen elementen zijn het sportveld, de villa, het MEC gebouw en het berkenhuisje. Met 
name in het laatste zien anderen weer juist kwaliteit.” 
Ook werd toe gerefereerd aan een in 2006 stadspoortconcept. Dat zou dan op Gennep 
kunnen passen aan de Boutenslaan.3 
 

                                                 
1 Zie het verslag van de bijeenkomst Klankbordgroep Gennep van 22 maart 2018 
2 Gemeente Eindhoven, Nota van toelichting en Cultuurbeleid Genneper Parken, november 

2003 p.107 
3 Zie punt 2.3 gebiedsontwikkeling van de notitie Referentiekader Genneper Parken 



[2] 

 

 

 
Nu liggen er initiatieven van het preHistorisch Dorp, die onder andere een laagdrempelige 
restaurantfunctie inhouden. Daarvoor hebben wij begrip. Op korte afstand van elkaar zijn er 
dan drie plekken waar publiek kan verblijven en iets kan consumeren: het preHistorisch 
Museum, de Genneper Hoeve en het Paviljoen Genneper Parken. 
Dat lijkt ons meer dan voldoende. 
Een vierde restauratieve accommodatie, met of zonder overige functies achten wij niet 
alleen daarom ongewenst. Een verbouwing van de voormalige opslagloods (de 
Graanschuur), doet ook afbreuk aan het rustieke karakter van die plek, met watermolen, de 
gedeeltelijk bewaard gebleven molendijk en de heemtuin. 
 
Nu de verkeersaantrekkende handel in en rond de Genneper Molen is gestopt, is er een 
uitgelezen kans om daar meer verstilling te bevorderen. Waarin naast natuurgeluiden, met 
op de achtergrond ook stadsgerucht, op de molen arcadische klanken kunnen worden 
beluisterd van doorschietend, klotsend, kolkend en druipend water, van zacht schuivende en 
licht kruiende raderen en van graan vergruizende molenstenen. Die samenklank, waarbij de 
molenaar de harmonie bewaakt, is sinds de installatie van een zuiggasmotor in 1903 niet 
meer waarneembaar geweest. 
Overigens, er zijn nu vier plekken op Gennep, die ook educatief functioneren, het 
preHistorisch Museum, de Genneper Hoeve, de Heemtuin en de Watermolen. 
Dat verheugt ons. 
 
Ter bevordering van de al zo vaak door velen gewenste verkeersluwte bepleiten wij dat 
vanaf het parkeerterrein aan de Boutenslaan de gedeeltelijk al gerealiseerde weg langs de 
sportvelden wordt doorgetrokken naar de Genneperweg. Deze kan dan vanaf de Claralaan 
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Met de door ons voorgestelde laan (waar 
historisch ook een weg liep van Gennep naar het Kruisbos -thans zandvang- blijft Gennep 
toegankelijk, voor fietsers en voetgangers zelfs beter dan nu. 
 
Samenvattend 

1. Wij verzoeken de gemeente Eindhoven een integraal landschapsplan te ontwikkelen 
voor het gebied tussen Boutenslaan, Dommel, Genneperweg en het fietspad vanaf 
de Genneperweg langs/door het preHistorisch Museum tot aan de Boutenslaan. 

2. Wij bepleiten rustbevorderende wijzigingen in de verkeersafwikkeling van, naar en 
op Gennep. 

3. Wat op Gennep moet, doe dat op Gennep, wat elders kan doe dat elders. 
 
 
 
 
Eindhoven, 30 april 2018 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep 
 
dr. B. de Nooijer, voorzitter 
 

 


