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1. Opening 

Mikke Leenders en Hans Büchi heten de aanwezigen namens de gemeente, het waterschap, de 

provincie en Royal HaskoningDHV welkom. Mikke staat stil bij de aanleiding van het project en het 

belang van de Genneper Parken als groene wig tot in de binnenstad en Hans geeft aan wat het 

eindproduct en hoe het proces hier naartoe er uitziet (sheets zie hieronder). 

 

 
 

Het vertrekpunt voor het inrichtingsplan van de Genneper Parken ligt bij de positon paper welke in 2019 

in co-creatie met een groot aantal (gebieds)partners tot stand is gekomen en door de gemeente is 

vastgesteld. Daarnaast hebben de provincie en het waterschap in 2018 gewerkt aan het opstellen van de 

reisgids ‘op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen’. De reisgids is een uitnodiging aan boeren, 

ondernemers, bewoners en gemeenten om “samen op reis te gaan naar het realiseren van 

klimaatrobuuste beeklandschappen” en komt voort uit de Brabantse Omgevingsvisie waarin het 

‘klimaatproof maken’ van Brabant als één van de vier maatschappelijke hoofdopgaven is verankerd. 

Vervolgens is in 2019 het uitvoeringsprogramma Warmbeek-Tongelreep vastgesteld. Het klimaatrobuust 

maken van het beeklandschap is, naast het verbinden van de natuurgebieden langs de Warmbeek-

Tongelreep en verbeteren van de beleefbaarheid, één van de thema’s binnen dit uitvoeringsprogramma. 

 

Op basis van de position paper en het uitvoeringsprogramma voor de Warmbeek/Tongelreep hebben de 

gemeente, de provincie en het waterschap, de ambitie om tot een integraal inrichtingsplan voor de 

Genneper Parken te komen. 
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Dit plan zal bestaan uit een voorontwerp voor maatregelen die op de korte termijn (grofweg voor 2027) 

gerealiseerd gaan worden. Ideeën, wensen en maatregelen die niet op de korte termijn gerealiseerd 

kunnen worden, maar wel breed gedragen worden en op lange termijn realiseerbaar zijn, krijgen een 

plek in het schetsontwerp. Naast tekeningen wordt een rapport opgesteld waarin de gemaakte keuzes en 

een beschrijving van het schetsontwerp en voorontwerp wordt opgenomen. Daarnaast wordt een 

kostenraming en planning opgesteld voor de maatregelen die concreet genoeg zijn om tot uitvoering 

gebracht te worden. 

 

Om hiertoe te komen worden de stappen doorlopen zoals weergegeven in onderstaande planning. De 

volgende gebiedsessies worden gehouden: 

- Sessie 1: Feiten -  kwaliteiten -  opgaven (deze sessie) 

- Sessie 2: ‘op zoek naar mogelijkheden’. Doornemen opgaven en ontwerpcarrousel 

- Sessie 3: ‘opties afwegen’. Doornemen variantenstudies en gemene delers en contouren 

schetsontwerp bepalen 

- Sessie 4: Bespreken en ‘vastklikken’ schetsontwerp 
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2. Pitches door aanwezige partijen 

De genodigden zijn vervolgens gevraagd te pitchen: 

 

 
 

Pitches 

 

Marc Leeuw (Leeuw Opleidingen) 

Geeft aan dat ze eigenlijk niet thuishoren waar ze nu zitten (aan Boutenslaan) en ziet GP als een gebied 

waar rust, recreatie en natuur voorop moeten staan. 

 

Ester van Sambeeck (De Groote Heide) 

Benadrukken het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische gemeenten. Zien GP als 

toegangspoort voor inwoners van Eindhoven om gebied erachter te ontdekken (natuurpark de Groote 

Heide). Willen dit graag meer profileren en zijn op zoek naar cultuurhistorische verhalen over de ‘beek’ 

(Tongelreep) om deze te kunnen vertellen en profileren naar cultuur, natuur en recreatie. 

 

Rick Polman (Van der Valk hotel) 

Het Van der Valk hotel is bezig met een groei (50% van deze groei komt uit leisure) en zien dat 

Eindhoven (en daarmee hun gasten) veranderen door het karakter van design, topsport, 

internationalisering (expats) en recreatie. De investeringen die gedaan worden zijn hierop gericht. Van 

der Valk hecht waarde aan behoud van de uitstraling van GP en ziet de meerwaarde die De Peel / 

Kempen hun gasten bieden. Zij vindt de cohesie tussen de verschillende delen van GP en de omgeving 

(waaronder HTC) te beperkt.  

 

Peter van Genuchten (St. Anna Ziekenhuis) 

Het medisch sport en gezondheidscentrum is zich sterk aan het ontwikkelen en heeft landelijke 

‘Papendal-achtige’ aantrekkingskracht voor wat betreft sport. Zijn benieuwd naar wat het ziekenhuis kan 

halen / brengen. 

 

Lisette Thijssen (bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten) 

Zien zichzelf als zij-tuin van de GP. Vinden sport, natuur, recreatie en cultuurhistorie belangrijk. 

Daarnaast is aandacht voor verkeersveiligheid nodig en zijn er zorgen dat de ontwikkeling van GP gaat 

drukken op de naastgelegen wijk (vwb overlast verkeersstromen en parkeren). Hun wens is wél 

evenwichtige ontwikkelingen, maar geen negatief effect op hun wijk. 

 

Ward Rennen (Eindhoven Museum) 

Op zoek naar samenhang binnen de GP, in plaats van verschillende postzegels. Museum wil als poort 

naar GP fungeren en andersom als ingang naar de stad en De Groote Heide. Nieuwe concept van het 

museum moet de groene huiskamer van de stad worden. Voor GP is het van belang om kansen op 

gebied van leisure en cultuurhistorie samen te brengen en te ontwikkelen. 

 

Frank Niesen (gemeente Waalre) 

Als buren betrokken bij de GP. Veel inwoners uit Waalre maken er gebruik van (ook sporten bij de 

verenigingen en clubs). GP is daarnaast voor Waalre de groene verbinding naar het stadscentrum. 

Evenementen in GP hebben ook effect op Waalre (leefbaarheidseffect). Eindhovenaar is ook zo vanuit 
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GP in Waalre en achterland. In de ochtend en avond is er sluipverkeer van en naar Waalre dwars door 

de GP. De A2 wordt daarnaast als belemmering ervaren. 

 

Ton Bonouvrie (Golf en countryclub de Tongelreep) 

Bereikbaarheid van de golfclub dient goed te blijven en graag zo weinig mogelijk parkeeroverlast bij 

evenementen. Ze willen op eigen golfbaan de biodiversiteit vergroten (willen ecologisch certificaat halen) 

en zien daarnaast graag meer samenhang in het sportpark gedeelte. 

 

Roland Somers (Provincie Noord-Brabant) 

Toelichting op opgave vanuit de provincie; klimaatgids opgesteld voor beekdallandschappen (zijn dus 

nog onderweg) en GP is binnen uitvoeringsprogramma Warmbeek-Tongelreep (in totaal 31 opgaven) 

een bundeling van 9 opgaven die er al liggen. De provincie wil het inrichtingsplan vooral gebruiken om 9 

van de 31 opgaven en projecten te versnellen. Zij kijken daarbij vooral naar water (te veel, te weinig, te 

vies) en biodiversiteit en Natuur Netwerk Brabant (NNB). 

 

Maartje Kunen (Fontys sporthogeschool) 

Richten zich met hun opleiding vooral op vitaliteit; de beweegvriendelijke omgeving is daarin van groot 

belang. Hierin kan GP richting omliggende wijken een grote rol spelen. Er wordt al veel gesport en wens 

is om openbare ruimte nog toegankelijker te maken (waar dat kan). Daarnaast is profilering van GP 

belangrijk; informatie en bekendheid maar ook aantrekkelijkheid, veiligheid en geschiktheid van locaties. 

Hun motto is een leven lang kunnen bewegen en voorbeeld hiervan om mensen daarvoor uit te nodigen 

is gratis toegankelijk beachvolley veld naast de Fontys.  

 

Petra van Leeuwen (Heempark Frater Simon Deltour) 

Heempark werkt op kleinschalige manier mee om biodiversiteit van het gebied te verbeteren en dit uit te 

dragen naar de mensen en kinderen in de omgeving. Ze vindt het belangrijk dat in GP ruimte blijft voor 

de veerkracht van GP. De Genneperhoeve en Genneper watermolen zorgen samen goed voor brede 

beleving en ervaring van het gebied. 

 

Meiskelien Kleibeuker (Wijkvereniging Den Elzent) 

GP is voor deze buren recreatie, rust en groen, waar ook gezinnen met kinderen zich thuis moeten 

voelen en kunnen genieten van de natuur. Hun angst zit in parkeerproblemen; bezoekers van GP die in 

de rustige omliggende wijk gaan parkeren. 

 

Jacqueline van Heek (Heempark en KNNV) 

Met het heempark bieden ze beleving aan wandelaars en werken ze aan het verbeteren van de 

biodiversiteit in GP. Educatie is daarin van belang en dit is op het moment te beperkt in GP (na sluiten 

MEC). Daarnaast wordt gepleit om de biodiversiteit te verbeteren. Dit kan op simpele manieren: heggen 

ipv prikkeldraad, bloemrijke graslanden (bijv. biodiversiteit verhogen bij manege). Verder draagt het 

KNNV bij door de flora in het gebied te monitoren. In de afgelopen jaren zien ze dat deze achteruit gaat. 

 

Frans Huybens (bewonersvereniging Schrijversbuurt) 

Zij zien graag dat rust bewaard blijft in GP en er niet meer mensen van buitenaf komen, zij parkeren 

namelijk in de omliggende woonwijk. De noordkant is een landelijk gebied en de zuidkant is stedelijk 

(sportpark). Er bestaat angst dat de stedelijke kant verder oprukt naar het noorden. 

 

Nick Couwenberg (Facet Government) 

Zitten nu in voormalige milieu educatie centrum. Zijn het openbare toilet van GP. Zien graag dat het MEC 

weer een nuttige educatieve en duurzame invulling krijgt. 
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Hans Kalkhoven (Genneper Watermolen) 

Bereikbaarheid van de molen is prima en er wordt samengewerkt met de Genneperhoeve. Watertoevoer 

door de Dommel (/ Trompetterloop) zou aangepast moeten worden om het kunnen malen in de zomer te 

borgen. Daarnaast zorgen om het grondwater, staat nu 50 cm te laag.  

 

Hanne Baudoin (Waterschap de Dommel) 

Klimaatverandering is een grote opgave voor het waterschap, zowel de intensieve buien als de droogte. 

De droogte is sinds een aantal jaren sterk toegenomen en hierin is waterschap op zoek naar oplossingen 

die klimaatadaptief zijn en ons voor de toekomst op het juiste spoor brengen. 

 

Neske Dupuis (Dahliavereniging Maria Middelares) 

De Dahliatuin biedt een plek van stilte en rust. Ze hebben zorgen om toenemende droogt en daarnaast 

pleiten ze voor rust voor de wandelaar. 

 

Age Opdam (Genneperhoeve) 

Vanuit de boerderij (60.000 bezoekers per jaar) het cultuurhistorische en kleinschalige landschap 

versterken en duurzame manier van voedsel produceren. Voor de toekomst: als overheid/gemeente lef 

hebben om een stip op de horizon te zetten (zowel over 5 jaar als over 50 jaar) en daarbij vaststellen dat 

iedere ontwikkeling moet voldoen aan de voorwaarde dat deze geen afbreuk doet aan de 

cultuurhistorische elementen en landschap. Verder last van droogte gehad in de afgelopen jaren. 

 

Simon van Schooten (Vrienden van Levend Erfgoed Gennep) 

Gennep behouden op cultuurhistorisch en natuurhistorisch gebied. De natuur en cultuurhistorie in de GP 

is uniek. Verwijst naar de website voor meer informatie over de stichting en GP 

(https://www.levenderfgoedgennep.nl). Biedt aan om gezamenlijk rond te gaan wandelen. Wens is rust 

rond de molen; geen gemotoriseerd verkeer meer over de Genneperweg. 

 

Rens Essink (Essink sport) 

Sociale veiligheid is een groot issue in verband met slechte verlichting. Kinderen durven niet alleen te 

komen met de fiets (en ouders laten hen dat niet toe). De uitstraling van het sportpark deel kan beter, 

haal bijvoorbeeld hekken weg en plaats hiervoor in de plaats heggen; als geheel beter bij elkaar laten 

passen. 

 

Jan Vogels (Henri van Abbestichting) 

Beschermen van cultureel erfgoed als missie betekent voor de GP bescherming van de groen blauwe 

mantel. 

 

Tom Kuipers (Amateurs FC Eindhoven en damesvoetbal) 

Issues zijn bereikbaarheid, parkeren en sociale veiligheid (verlichting voor fietsers). Vereniging groeit 

onder andere door het damesvoetbal (hoogst aantal dames van Nederland) en wil in toekomst verder 

groeien. Het park is belangrijk, maar sporten ook. 

 

Joris Wijnekus (Volkstuinencomplex Groen Gennep) 

Het complex is vol (300 leden) en de wachttijd om een tuintje te krijgen is ongeveer 2 jaar. Onder het 

ledenbestand zijn er veel jonge mensen; deze willen onder andere duurzaam voedsel produceren. Groot 

belang bij een goede grondwaterstand en hebben last van droogte gehad. Ze willen rust in omgeving 

behouden en vragen extra aandacht voor percelen achter de manege. 

 

  

https://www.levenderfgoedgennep.nl/
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Eduard Dozy (Ton Smits Huis + Buurtver. Genneperzijde) 

GP moet in toekomst zelfde positieve verbazing op blijven roepen als nu. Belangrijk onderdeel daarin is 

het behouden van de zichtlijnen die er nog zijn. In verleden zijn er al te veel gebouwen bijgekomen (ook 

in de randen) die uitzicht verpesten. 

 

Paul van Dijk (Politie Oost-Brabant Team Eindhoven-Zuid) 

Heeft zo geen belang bij ontwikkeling van GP, maar wil graag aangehaakt blijven en meedenken bij 

vragen die spelen omtrent sociale veiligheid. 

 

Pieter Janssen (HC Oranje Rood) 

Zijn zelf veel met duurzaamheid bezig (onder andere ledverlichting, sproeiwater duurzaam). Voor hen is 

veiligheid en daardoor vandalisme een groot probleem op dit moment. Hebben nu zelf beveiliging 

geregeld. Daarnaast is vitaliteit (blijven bewegen) en bereikbaarheid (P4 valt grotendeels weg) van 

belang. Op een normale zaterdag zijn er circa 2.000 hockeyers (komend uit heel Brabant) die de weg 

naar het sportpark moeten vinden. 

 

Gert Middel (Gemeente Eindhoven) 

De gemeente Eindhoven wil uitvoering geven aan de doelstelling zoals aan het begin van deze avond 

toegelicht. Het cultuurlandschap is daarbij de basis van het gebied. Deze willen we behouden en waar 

mogelijk versterken. In het natuurnetwerk Brabant willen we de natuurdoelen realiseren en daarbuiten 

kansen voor verbeteren van de natuurwaarden verbeteren en biodiversiteit bevorderen (bijv. vergroenen 

van P4). Voor het verbeteren van de beleefbaarheid willen we spreiding van de gebruikers (spreiding in 

ruimte en tijd).  De recreatieve structuren willen we versterken, zoals een natuurpoort in het gebied. Het 

sportpark willen we faciliteren en de verbinding met de rest van het Genneper Parken verbeteren 

(bewegen in het park). Ruimte geven voor ondernemerschap, passend binnen het kleinschalige 

cultuurlandschap. Wat betreft klimaatrobuustheid willen we de stad Eindhoven beschermen tegen 

wateroverlast uit de Tongelreep en verdroging in het gebied tegen gaan door water vast te houden waar 

het valt (bijv. Blauwe sportparken) en aangename koele plekken creëren als uitloopgebied voor de stad. 

 

Arianne Swinkels (buurtvereniging Rapenland) 

We willen van alles met de GP (meer biodiversiteit, maar ook bereikbaarheid), maar dat gaat ten koste 

van de rust. De noordkant van GP zeker niet intensiveren en zorg voor betere spreiding naar rest van 

GP. 

 

Wim van den Broek (FC Eindhoven) 

Heeft de ambitie om de komende jaren te groeien en wil graag meer samenwerken met de sportclubs en 

verenigingen in de GP. Parkeren is momenteel al een probleem en dat wordt met de (verwachte) groei 

van de betaald voetbalclub een groter probleem. 

 

Patrick van der Wens (Brabant Water) 

Ze verzorgen al 115 jaar drinkwater vanuit GP. Ze gaan installaties vernieuwen en nieuwe gebouwen 

plaatsen en willen daarbij graag aansluiting zoeken met inrichtingsplan GP. Vanwege veiligheid zijn er 

bepaalde voorwaarden (geen openbaar terrein van maken), maar Brabant Water ziet zeker kansen om 

win-win te creëren. 

 

Joop van Hout (Trefpunt Groen Eindhoven) 

Vertegenwoordigd meerdere natuurverenigingen en is de waakhond voor GP voor wat betreft behoud 

van flora en fauna, natuurwaarden en cultuurhistorie. De 40 eeuwen ouden historie op deze 200 hectare 

zorgvuldig bewaren is hun wens. 
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Rob Reckers (Wildwoozt kinderopvang) 

3 locaties in GP voor buitenschoolse opvang (4-12-jarigen). Jeugd laten zien wat er te doen is in GP; 

gaat om toegankelijkheid vergroten en veiligheid verbeteren (veilig spelen en veilig verplaatsen). 

 

Synthese 

Uit de pitches is op te maken dat het volgende wordt gedeeld: 

• Behouden van cultuurhistorische waarde van het gebied. 

• Vergroten van biodiversiteit in het gebied. 

• Vergroten van vitaliteitsfunctie van het gebied. 

• Zorgen over verdere stedelijke ontwikkelingen in het gebied. 

• Zorgen over het gebrek aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 

• Zorgen over de parkeerdruk en verdeling hiervan binnen en buiten het gebied. 

• Zorgen over de toename van de druk op het gebied. 

• Zorgen over toenemende droogte bij de hogere delen in het gebied. 

 

3. Tafelsessies: Van feiten naar kwaliteiten 

Na de pauze zijn in 4 groepen de feiten- en kwaliteitskaarten doorgenomen. Hans licht aan de hand van 

onderstaande figuren toe hoe deze tot stand zijn gekomen en wat de vraagstelling is. 

 
 

 
 

Tafel Niek (groep 1) 

Nadruk lag eerst op het ontstaan van GP, veel herkenning en verwondering (aha en ohja). 

Inrichtingsplan moet naast hardware ook om de software gaan: wie gebruikt het park, hoe en wanneer? 

Waar komen de mensen vandaan en hoe wordt bereikbaarheid voor hen vergroot? Daarnaast is 

gesproken over de samenhang in het gebied, met name bij het sportpark kan dit veel beter.  
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Dan kan ook de uitstraling aangepakt worden en hier een meer natuurlijk en groen gebied van gemaakt 

worden. Er dient kritisch gekeken te worden naar de (gevreesde) parkeerproblematiek en oplossingen 

die daarvoor aangedragen worden. Besef je goed dat het de Genneper Parken is (meervoud) en dat, dat 

juist de kracht is van het hele gebied. Doel moet niet zijn om ze in elkaar te gaan verweven maar juist 

afzonderlijk te laten versterken en hun sterkste punten te behouden. 

 

Tafel Onno (groep 2) 

Er is vooral stilgestaan bij hoe de kwaliteitskaarten opgebouwd zijn en hoe deze gelezen kunnen 

worden. Bij de feitenkaart m.b.t. de in het gebied aanwezige stortplaatsen is aangegeven dat er zich 

onder het Tom Smitspark vermoedelijk ook een stortplaats bevindt (hier zijn foto’s van beschikbaar). 

 

Opgemerkt wordt dat de kwaliteitskaarten laten zien dat niet alle huidige functies in het gebied passend 

zijn. Met de wetenschap van nu hadden we de afgelopen 25 a 50 jaar waarschijnlijk andere keuzes 

gemaakt. Een feit is dat deze functies er nu zijn en deze niet zomaar ergens anders geplaatst kunnen 

worden. Moet er daarom niet ook een stip op de horizon gezet worden voor wat we met het gebied over 

100 jaar willen? 

 

Verder is gesproken over het verbinden van de Genneper Parken met de omgeving. Om de stad voor 

dieren en de mens met de natuur en Waalre / Aalst ten zuiden van de A2 te verbinden zou het 

bijvoorbeeld mooi zijn om het park over de A2 heen te trekken (de A2 over een paar honderd meter te 

ondertunnelen). Ook dragen betere verbindingen met de High Tech Campus en Eikenburg bij aan de 

kwaliteit van het gebied. Wat dit voor effect heeft op het gebied zelf dient in de afwegingen wel 

meegenomen te worden. (risico op intensivering van het gebruik). 

 

Tafel Geoffrey (groep 3) 

De nadruk lag op het ontstaan van GP, waarna we duidelijk de abiotiek en het grondwater gingen 

beschouwen en hoe dit nu in elkaar zit. Bij een aantal personen was er een zorg over de huidige 

capaciteit van het systeem om, om te gaan met extremen in neerslag en afvoer. In droge perioden wordt 

het gebied te snel te droog. Slimme berging in de haarvaten van het systeem en water beter vasthouden 

(bewaren) voor droge tijden was het credo. 

 

Verder kwam toegankelijkheid, ontsluiting en gebruik van het park aan de orde. Nu zijn er talloze in- en 

uitgangen. Vanuit de politie zou het wenselijk zijn om het aantal toegangen tot het park te beperken tot 

een aantal logische “poorten”. Hiermee concentreer en controleer je verkeerstromen en gebruik van het 

park, wat ook veiligheid en toezicht & handhaving ten goede zou komen. Verder is met het oog hierop de 

wens uitgesproken om meer met heggen te werken als afscheiding. Zo hou je mensen weg waar 

gewenst, terwijl (kleine) dieren zich nog voldoende vrij kunnen bewegen (heggen in plaats van hekken!) 

 

Tot slot is vanuit biotiek gehamerd op het belang van goed verbindingen, ook met natuurwaarden 

zuidelijk van de A2. Verder is gewezen op voormalig voorkomen van de levendbarende hagedis op het 

terrein van Brabant Water aan de Velddoornweg. Een verbinding met het zuiden (bossen Waalre) biedt 

mogelijk kansen voor de lange termijn voor deze soort, maar ook voor typische bossoorten (bijvoorbeeld 

eekhoorn). 

 
Tafel Corine (groep 4) 
Vraag of er een waterkwaliteitskaart toegevoegd kan worden. Waterschap heeft uitgelegd dat De Vleut 
bij harde buien nog steeds onder invloed staat van riooloverstorten bovenstrooms.  
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In het gesprek kwam conflict tussen sport en natuur naar voren: er is angst voor beperkingen in 

“menselijk gebruik” als straks al die natuur/planten en dieren het hier goed doen. Ecologische zones 

liggen bijvoorbeeld al tegen de ijsbaan aan. In het sportpark deel zou meer ruimte moeten zijn voor 

voetgangers en fietsers. 

 

Daarnaast vraag om naast de hardware (zoals we die nu in kaart hebben gebracht) ook de software in 

beeld te brengen als feiten.  

 

Belangrijkste opgaven en wensen volgens de deelnemers (zoals opgeschreven op de A5 kaartjes) 

• Waterstand slimmer reguleren: 

o Vasthouden waar en wanneer nodig 

o Waterberging 

• Sportcomplexen als één geheel vormgeven (is nu erg versnipperd): 

o Centrale toegang maken; betere controle en handhaafbaarheid 

o Camera’s  

• Uitstraling GP: heggen voor (lelijke) hekken, duidelijke bebording. 

• Sterkere verbinding maken tussen noord en zuid; nu versnipperd. 

• Parkeren meer aan randen organiseren en inzetten op: 

o Fietsen 

o High Tech Campus (parkeren) 

o Pendeldienst 

• Behoefte aan toetsingskader waarin alle toekomstige ontwikkelingen op hieronder genoemde 

criteria worden getoetst: 

o Behoud van natuur- en cultuurhistorie (uniek in zijn soort) en versterken 

o Versterking biodiversiteit en ecologische verbindingen 

o Identiteit versterken 

o Regulatie van het water 

o Regulatie van verkeer 

• Sportparken: 

o Parkeren reguleren, op peil brengen 

o Veiligheid waarborgen 

o Recreatie stimuleren 

o Splitsing Groen <-> Sport (resp. Noord- en Zuid GP) 

o Collectieve beveiliging Zuid 

o Locatie FC Eindhoven en FCE Amateurs (meer samenwerking) 

• Zonering van gebruikers door middel van routes; betere wandel- en fietspaden = minder auto’s. 

• Sport en onderwijs: 

o Ruimte voor sport en bewegen, óók in de openbare ruimte (met behoud natuur) 

o Slimme maar bij het gebied passende technologie om data te verzamelen over het 

gebruik van het park in kader van sport en bewegen 

o Samenwerking tussen partijen 

o Data kernindicator beweegvriendelijke omgeving en “gebruik” van het park 

(organisaties/activiteiten, hardlooproutes, etc.) toevoegen aan kaarten. 

• Noordzijde GP beter ontsluiten 

• Museumfunctie vanuit cultuur en natuurhistorie versterken om zo de belevingswaarde van het 

natuurlijke, landschappelijke en culturele erfgoed te vergroten en leisure kwaliteit te versterken  

• Rust en groen behouden 

• Recreatie voor gezinnen 

• Duurzaamheid en educatie in DeltourPark en boerderij Genneperhoeve en watermolen.  
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• Sportparken bereikbaar maken per shuttlebus en parkeren aan de rand.  

• Toekomstbestendig ontwikkelen van een groen/blauwe zone die beleefd kan worden en waarin 

aanwezige (cultuurhistorische en bedrijfsmatige) belangen verduurzaamd worden. 

• Bescherm ten minste de natuur die nu nog bestaat en tracht uitbreiding hiervan te 

bewerkstelligen. 

• Goede oplossing zoeken voor tegengestelde belangen voor sport, recreatie en biodiversiteit. 

• Loopverbinding langs de Tongelreep naar het zuiden (België). 

• Voorzien in voldoende parkeerfaciliteiten die ook in pieksituaties overlast voor sportgebruikers 

voorkomt. 

 

4. Afsluiting 

Mikke en Hans bedanken de aanwezigen voor hun inbrengen. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor 

de volgende werksessie. Daarnaast zullen de feitenkaarten, kwaliteitsonderlegger en feitenanalyse met u 

worden gedeeld. 

 

 
 

  

 
 


