
Verslag Klankbordgroep Genneper Parken, 26 september 2019 

 
1. Welkom en opening 

De Genneper Watermolen trakteert op zelfgebakken taarten gemaakt van meel van de watermolen: 

een gebaar van erkentelijkheid van molenaar Hans Kalkhoven en Annemie Driessen voor de 

welwillende medewerking van de gemeente en de donatie in van het Dynamo Metalfest. Met deze 

donatie is de builmachine aangeschaft. Ze zitten nu twee jaar in de watermolen en schatten het 

aantal bezoekers op 20.000 per jaar; boven verwachting hoog.  

 

2. Mededelingen –  door Henri Verbruggen 

• Het geschil tussen de vorige uitbater van de Genneper watermolen en gemeente is nog niet 

beslecht. Binnenkort (5 november) staan ze weer voor de rechter. De kans is groot dat dit de 

lokale pers haalt. 

• Tennet (stroomnetwerk beheerder) heeft in GP Zuid grote kabels boven de grond lopen en 

wil de bomen die er onder groeien kappen. Dit omdat ze een gevaar vormen als ze worden 

getroffen door een blikseminslag. Die zou dan de kabels kunnen raken en grote schade 

kunnen aanrichten. Joop van Hout (TGE): ‘Er is ter plaatse niet veel hoge opgroei, dus het 

aantal bomen dat gekapt moet worden valt mee. Wij hebben positief geadviseerd op de 

aanvraag te mogen kappen en deze bomen te mogen vervangen door soorten die minder 

hoog worden.  

• Er is een schouw geweest in GP Noord. In de uitwerking wordt nu bekeken of de bebording 

minder kan, en daar waar mogelijk een natuurlijker uitstraling kunnen geven. Minder 

aluminium, meer hout. Ook wordt bekeken of de entree en beheer bij de Watermolen wat 

‘vriendelijker’ gemaakt kan worden. 

• Verduurzaming verlichting: bij de parkeerplaats voor de watermolen en op de Wim van 

Tuijllaan worden ledlampen geplaatst. Deze verlichting straalt alleen naar beneden waardoor 

dieren en minder last van hebben.  

 

3. Evaluatie Dynamo Metalfest (DMF) 

DMF duurde dit jaar voor het eerst niet één, maar twee dagen. Marieke Peeters, verantwoordelijk 

voor de productie van het festival, verdeelt haar verhaal in twee thema’s: het tweedagenverhaal en 

de camping.  

 

‘De verlenging van één dag naar twee dagen is wat ons betreft goed verlopen. Afgelopen week 

hebben we het festival geëvalueerd met de politie en gemeente. Er zijn wat verbeterpunten maar 

geen schokkende zaken. Wat we nog niet weten, is wat de ervaringen van jullie, de leden van de 

klankbordgroep, zijn met betrekking tot het feit dat het festival ditmaal twee dagen duurde.’ 

 

Henri vertelt dat de gemeente ongeveer twintigtal meldingen in totaal heeft binnengekregen, dus 

over beide dagen. Verder heeft de gemeente op een aantal plekken geluidsmetingen gedaan; die 

bleven allemaal binnen de door de gemeente gestelde norm. ‘Maar wat vinden de omwonenden?’ 

 

Mario is er twee dagen geweest als bezoeker en heeft ervan genoten. Hij complimenteert de 

organisatie met de sfeer en vindt de hard cups (harde bekers met statiegeld, geen weggooibekers) 

een vondst. ‘Daardoor ligt er amper afval op het terrein.’ Harm Jan sluit zich daarbij aan. Frank Davits 

vindt eveneens dat de overlast meeviel en de organisatie goed was. Eduard heeft weinig last gehad 

van de herrie, ‘maar misschien stond de wind gunstig’. Namens Rian vraagt hij in hoeverre dit soort 

evenementen hoort bij c.q. deel uitmaakt van de exploitatie van het IJssportcentrum. Robin 



(uitbater): ‘Als we meer van dit soort zachte winters krijgen, moeten we onze exploitatie op een 

andere manier rond zien te krijgen, want als het niet koud is komen er minder mensen schaatsen.’ 

 

Jacqueline vertelt dat in het gebied een bijzondere vogelsoort broedt – de boomvalk – rond de tijd 

dat het Metalfest wordt gehouden en dat deze vogel (ondanks het festival) eieren heeft gelegd 

waaruit jongen zijn gekomen. De organisatie heeft zich laten informeren over de vliegroute van die 

vogel en ervoor gezorgd dat daar zo min mogelijk mensen kwamen, vertelt Marieke.  

 

Henri vat samen: ‘Over het algemeen zijn meningen vanuit deze groep redelijk positief. Wat 

belangrijk is voor eventuele volgende edities is dat in een vroeger stadium wordt overlegd over de 

opzet, met name met TGE. Verder is het nog even afwachten wat het resultaat is van de 

vogeltellingen van TGE.’ Marieke erkent dat het vergunningsproces geen schoonheidsprijs verdiende 

en dat de zaak onder grote tijdsdruk stond. ‘Maar vanuit het oogpunt van orde en rust zijn we heel 

tevreden. Daar hebben we ook op toegezien.’ Joop erkent dat de camping geen overlast heeft 

gegeven.  

Het festival trok vrijdag 6.000 gasten en op de zaterdag nog wat meer. Zo’n 600 bezoekers 

overnachtten van vrijdag op zaterdag op de camping. 

 

Volgens Joop loopt er nog een bezwaar tegen het (reeds gehouden festival) vanuit een van de bij TGE 

aangesloten groepen. ‘De vergunningverlening verliep zo snel dat we de voorlopige voorziening 

hebben ingetrokken om de camping te kunnen laten doorgaan. We zijn nog gaan kijken; de drukte 

viel mee. Desalniettemin staan wij afwijzend tegenover dit soort evenementen omdat ze de ecologie 

verstoren. Bij een eventuele volgende editie we willen veel ruimer van tevoren met jullie 

overleggen.’  

 

Meiskelien vraagt zich af of twee dagen echt nodig is en het niet beperkt kan blijven tot één dag. 

DMF heeft een sterke voorkeur voor een tweedaags evenement. ‘De kosten voor evenementen 

stijgen. Als we het festival over twee dagen uitsmeren, kunnen we de kosten van een aantal 

voorzieningen uitsmeren over twee dagen en de toegangsprijs laag houden. We zijn bezig met een 

ecoloog die voor ons de natuurwaarden van het gebied in kaart brengt. Als uit dat rapport blijkt dat 

het beter is niks te doen, dan respecteren we dat. Wel zouden we het op prijs stellen als jullie – en 

met name TGE – dan met ons zouden willen meedenken over alternatieven.’ Karel oppert dat de 

ecoloog van DMF contact met hem opneemt. 

 

Joop: ‘Voor ons is het moment waarop je het festival organiseert cruciaal. Als er dan nog vogels 

broeden, worden die verstoord. Ze vliegen dan weg van het broedsel en komen niet meer terug.’ 

DMF heeft al een weekend gepland in 2020: 17 en 18 juli. Die data staan ook al op de website. ‘Dat is 

midden in het broedseizoen’, aldus Joop. Mario: ‘Het festival is natuurlijk ook afhankelijk van de 

toerschema’s van de optredende artiesten.’  

 

Eduard: ‘Als klankbordgroep zijn we eerder altijd mordicus tegen (vooral dit type) evenementen in 

het gebied – en zeker een tweedaags festival. We willen rust in het gebied.’ Joop vindt de datum een 

probleem. ‘Dus: liever niet. Maar goed, Eindhoven is een grote stad waar wel eens wat gebeurt, en 

misschien kunnen we er samen uitkomen.’ Henri vat samen: ‘Er is dus het nodige voorbehoud en of 

we akkoord gaan hangt met name af van de uitkomsten van het ecologisch onderzoek/het 

broedseizoen en de tijdigheid van jullie informatie.’ Joop vult aan: ‘Als jullie contact met ons 

opnemen, dan krijg je van ons advies. Als dat positief is, dan weet je zeker dat je aan de slag kunt.’ 

 

Marieke besluit met een opsteker. ‘Een aantal bezoekers heeft besloten het statiegeld van hun hard 

cup te schenken aan een goed doel, zijnde Genneper Parken.’ Ze overhandigt Henri een cheque ter 

waarde van € 5.000. Henri roept de leden van de klankbordgroep op na te denken over een 



besteding van het geld. Wellicht om dit te besteden aan maatregelen die de ecologie in het gebied 

ten goede komt. 

 

4. Invulling P4 

Joop: ‘Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om P4 op te ruimen en er natuur voor terug 

te brengen, tenzij er een alternatief was. Dit is in feite een toezegging die ruim tien jaar geleden door 

de gemeente is gedaan. Voor de bouw van de sporthogeschool zijn toen onder meer monumentale 

paardenkastanjes gekapt. De afspraak was dat die zouden worden gecompenseerd, maar die belofte 

is nog steeds niet ingelost. We hebben hierover een paar keer gesproken met ambtenaren en 

wisselende wethouders. De afspraak was de inhoud van die gesprekken binnenskamers te houden, 

maar dat kan niet eindeloos duren. Daarom heb ik besloten hier openheid van zaken te geven, om te 

voorkomen dat het lijkt op het achterhouden van informatie.’  

 

Volgens Joop is er een prima alternatief. ‘Haal 4.000 m
2
 van P4 af en 3.000 m

2 
van de gemeentewerf, 

die (een stukje verder dan P4) ook aan de oever van de Tongelreep ligt. Als je de oever verbreedt, 

wint iedereen. De natuur gaat erop vooruit en P4 en de werf blijven deels behouden. Maar de werf 

moest volgens de toenmalige wethouder Van der Meer behouden blijven voor de circulaire 

economie.’  

 

Volgens Mikke ligt het complex. ‘Er spelen in het gebied meerdere belangen. Misschien kunnen we 

als gemeente een gunstiger alternatief bieden maar het voorstel van Joop om zowel van P4 als van 

de werf wat af te halen kost meer dan de twee ton die is gereserveerd voor het schoon opleveren 

van P4. Daar moet dan wel een financiële dekking voor worden gevonden. Ook wordt nader bekeken 

hoe groot het deel is van de werf dat verantwoord vergroend kan worden zonder 

kapitaalvernietiging en verlies van noodzakelijke functie; binnenkort weten we daar meer over zodat 

we de puzzel kunnen leggen. Wij zijn overigens optimistisch dat we eruit komen.’ Joop is dat niet: ‘Dit 

sleept nu al jaren voort en de gemeente is nog steeds niet zijn toezegging nagekomen – en onze 

deadline van 1 januari 2020 komt snel naderbij.’  

 

Mark Leeuw (Leeuw Rijschool): ‘Waarom kijk je niet naar ons terrein, dat 16.000 m
2 

meet? Wij horen 

helemaal niet, waar wij nu zitten. Wij vragen geen miljoenen, alleen een alternatieve locatie en een 

billijke vergoeding van de verhuiskosten. Maar is nog nooit met ons gepraat, er wordt alleen over ons 

gepraat.’  

Mikke: ‘Voor zover ik weet is er nog geen concreet uitzicht op een alternatieve locatie voor Leeuw, 

en volgens mij moet dat het vertrekpunt zijn om hierover door te kunnen praten?’  

Jan: ‘Volgens mij moet je P4 los zien van een eventueel vertrek van de rijschool, want dat kan nog 

lang duren. De werf opruimen lijkt de beste optie.’ Joop is het daarmee eens.  

 

Verschillende mensen hebben bedenkingen aan het voorbehoud dat Mikke maakt. Jan Vogels: ‘Ons is 

VIER keer toegezegd dat P4 opgeruimd zou worden. Het was een voorwaarde voor ons om akkoord 

te gaan met de bouw van de sporthogeschool.’ Cis van de Vleuten van de Abbestichting: ‘Waarom 

Joops voorstel meer kost, dat leg je niet uit. Feitelijk doet er dat ook niet toe. Jullie hebben een 

toezegging gedaan; kom die na.’ 

  

Henri: ‘Wellicht kan er met nieuwe inzichten, een nog betere oplossing voor het gebied gevonden 

worden dan het volledig opruimen van P4.’ De vergadering gaat ermee akkoord dat wordt 

onderzocht of er een beter alternatief is, maar stelt daar wel een voorwaarde aan: dat alternatief 

moet minstens zo gunstig zijn voor de biodiversiteit nabij de Tongelreep als het opruimen van P4. Is 

dat niet het geval, dan houdt de klankbordgroep vast aan het opruimen van P4. 

 

5. Update Eindhoven Museum 

 



Ward Rennen bedankt iedereen die met Eindhoven Museum in gesprek is geweest, waaronder 

omwonenden, de Van Abbestichting en TGE. ‘De mensen reageerden overwegend positief op ons 

voornemen uit te breiden met de kanttekening dat het parkeren goed moet worden opgelost.’ 

Eindhoven Museum heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding afgerond. Het bestuur van 

de Brainport Regio moet nu besluiten 7 miljoen beschikbaar te stellen voor uitbreiding en de 

gemeente moet daar ook een positieve grondhouding in hebben vwb de locatie Genneper Parken, 

aldus Ward.  

 

Het museum trekt momenteel zo’n 55.000 bezoekers gedurende deze zeven maanden die het 

jaarlijks open is. ‘Dat worden er straks naar schatting 100.000. Dat is althans ons doel. Onderdeel van 

het plan is een nieuw entreegebouw aan de overkant van de Vleut te bouwen en een tweede 

gebouw toe te voegen aan de weilandjes ten westen van het museum. We zijn ons ervan bewust dat 

we naar goede oplossingen moeten zoeken voor het parkeren en toenemende verkeersbewegingen.’  

 

Naast de buurtbelangen noemt Ward ook het belang van het museum dat bezoekers zo makkelijk 

mogelijk de weg kunnen vinden en kunnen parkeren, omdat dit anders een negatief effect heeft op 

de bezoekervaring en uiteindelijk de kans dat bezoekers nog eens terugkomen. ‘Het zal drukker 

worden, maar de verwachting is dat dit op dagelijkse basis op te lossen is, omdat de toename van het 

museumbezoek over twaalf maanden in plaats van de huidige zeven maanden verspreid zal worden. 

Er liggen nu kansen bepaalde zaken mee te nemen als de riolering van de Boutenslaan wordt 

aangepakt. De volgende stappen zijn het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een 

bestemmingsplanprocedure in te gaan. Als mensen willen meepraten en meedenken in het 

vervolgproces hoor ik het graag.’ 

 

Meiskelien: ‘Wat me tegenvalt is dat we nooit een verslag hebben gehad van onze bijeenkomst bij 

jullie.’ Ward: ‘Dat verslag is wel degelijk verstuurd en we hebben er nooit een reactie op gehad.’ 

Ward oppert om in de toekomst de groepen waarmee hij samenspreekt samen te voegen. ‘Dus 

omwonenden, Van Abbestichting en TGE samen. En als andere partijen zich daarbij willen aansluiten: 

jullie zijn welkom.’ 

 

Ed: ‘De bewoners hadden twee opmerkingen: het parkeren en de verkeersbewegingen. Dat laatste 

moet je niet onderschatten; die gaan meer dan verdubbelen.’ Ward geeft aan dat hij beide zaken in 

het vizier heeft en de zorgen van de klankbordgroep serieus neemt. ‘Deze punten zullen 

vanzelfsprekend in de uitwerking van de plannen worden meegenomen.’ Ward benadrukt nogmaals 

dat de toename voor een belangrijk deel verspreid zal worden over twaalf in plaats van zeven 

maanden. Ook hier wordt naar gekeken in de uitwerking. 

 

Meiskelien: ‘Voor omwonenden is onlangs een voorlichtingsavond gehouden over de 

werkzaamheden aan Boutenslaan. Daar is helemaal niets gezegd over de ontwikkelingen bij 

Eindhoven Museum en de combinatie van bepaalde werkzaamheden; kennelijk is het een compleet 

andere afdeling.’ Mikke zegt dat er binnen de gemeente wel degelijk over wordt afgestemd. Ook 

Ward geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente hierover en graag bereid te zijn om zijn 

opmerkingen over de werkzaamheden te delen met de klankbordgroep. 

 

Ward streeft naar transparantie over de uitbreiding van Eindhoven Museum en koppelt daarom de 

gesprekken die met Trefpunt Groen, Van Abbe Stichting, afvaardiging klankbordgroep, afvaardiging 

Genneperzijde (Tom Smitspark) en het Gilde Sint Joris nu plenair voor iedereen terug.  

De klankbordgroep staat niet onwelwillend ten opzichte van de uitbreidingsplannen.  

 

 

6. Afronding. 



Henri stelt voor omdat de vergadering fors is uitgelopen om de overige agendapunten door schuiven 

naar de volgende bijeenkomst. Deze is gepland op donderdag 28 november, om 20.00 uur in het 

Indoor Sportcentrum. 

 


