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Stedelijke groei in cultuurhistorisch gebied

De kwetsbaarheid van Genneper Parken
Genneper Parken is een groene wig aan de zuidzijde van de stedelijke agglomeraties van Eindhoven. Het is een afwisselend gebied van een grote cultuurhistorische waarde. Vincent van Gogh heeft van de Genneper Watermolen een aan-

Zicht op Genneper Parken, gezien vanuit het noorden.

ecologische waarde. Maar juist deze multifunctionaliteit van Genneper Parken

of sporten, méér dus dan een plek met
alleen cultuurhistorische waarde. Juist door
dit multifunctionele karakter worden veel
aanspraken op de ruimte gedaan. Volgens
ons concept kan de cultuurhistorie van
Genneper Parken een goede plek krijgen in
de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.’

maakt het gebied kwetsbaar. Door toenemende ruimtedruk moeten duidelijke

Historische ontwikkeling

sprekende serie schilderijen gemaakt. Voor de bewoners van Eindhoven is het
een stedelijk uitloopgebied, met zowel een recreatieve, een educatieve als een

keuzes gemaakt worden over de inrichting. Alterra ontwikkelde een ruimtelijk
concept voor dit gebied, gebaseerd op cultuurhistorie en landschap.
Genneper Parken is van oorsprong een historisch akkercomplex rond de buurtschap
Gennep en wordt volgens de Nota Belvedere bestempeld als ‘cultuurhistorische
basiswaarde’; in eerste oogopslag lijkt het
dus niet heel speciaal. De ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar
hebben het gebied geen goed gedaan. Zo
is de samenhang tussen het historische
akkercomplex en de daaromheen liggende
beken voor een groot deel aangetast. De
gemeente Eindhoven vroeg Alterra een
landschapshistorisch onderzoek te verrichten, zodat duidelijk werd op welke manier
Genneper Parken zich in de toekomst zou
kunnen ontwikkelen, met inachtneming van
de historische kwaliteiten van het gebied.
Met behulp van dit advies stelt de gemeente een structuurvisie op voor het gebied.

Grotere betekenis
Alterra-onderzoeker ir. Titus Weijschedé vertelt enthousiast over het gebied: ‘Uit ons
onderzoek bleek dat de cultuurhistorische
betekenis van de Genneper Parken eigenlijk
veel groter is dan Belvedere doet vermoeden. Maar deze “parel” dreigt haar glans te
verliezen door de stedelijke ontwikkelingen.
Voor de bevolking van Eindhoven is het gebied een plek waar men rustig kan genieten
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De kern van het onderzoek is het ‘verhaal
van het landschap’: heden, verleden en toekomstige ontwikkelingen. Hierin worden cultuurhistorische en landschappelijke aspecten van het gebied geschetst. Om de historische ontwikkeling in beeld te brengen, zijn
diverse kaarten van de negentiende en twintigste eeuw met elkaar vergeleken. Het
startpunt was de eerste kadastrale kaart uit
1832. Hierop zijn de buurtschap Gennep –
een boerderijencluster – en het bijbehorende gebied duidelijk te zien. Het akkercomplex van Gennep ligt ingeklemd tussen de
beken de Dommel en de Tongelreep. De
akkers en de buurtschap lagen op de betere, hoger gelegen gronden rondom de
buurtschap Gennep. Op de lagere gronden
– langs de beken – waren graslanden en op
de meer schrale hoge gronden lagen heidevelden. Rond 1900 werden ook deze heidevelden ontgonnen en benut voor landbouw
of bos. In 1912 was het historische landschap nog goed herkenbaar, maar daarna
zijn de grootste veranderingen ingezet. Die
hebben veel te maken met de sterke stedelijke groei van Eindhoven in de laatste vijftig
jaar. Toch is bijna de helft van het cultuurhistorisch landschap behouden. Er zijn nog
bijzondere plekken met een eigen karakter:
de Genneper Watermolen, de Genneper
Hoeve, de opvallende watertoren en het
klooster Sint Clara. In de ruimtelijke ontwikkeling moet hier de nadruk op worden
gelegd. Deze oriëntatiepunten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke samenhang.

Naast de wetenschappelijke gegevens die
afkomstig zijn van de onderzoekers van
Alterra en de kennis bij de gemeente, is er
ook gebruik gemaakt van de zogenoemde
‘lokale kennis’. Zo was bij de Milieuvereniging ‘Trefpunt Groen Eindhoven’ al veel historische kennis over Genneper Parken aanwezig. Titus Weijschedé: ‘Wij hebben als
onderzoekers niet alle waarheid in pacht.
De mensen van deze vereniging zijn zeer
goed op de hoogte van de oude verhalen
en de lokale omstandigheden. Dit bleek
voor het onderzoek dan ook erg waardevol.
Doordat zij hun kennis hebben kunnen
inbrengen, konden ze zich ook goed vinden
in de uitkomsten van het onderzoek. Je zou
kunnen zeggen dat hierdoor het draagvlak
voor het eindprodukt is toegenomen.’
Alterra-onderzoeker ir. Klaas de Poel vult
aan: ‘Voor de landschappelijke verkenning
hebben we diverse kaarten gemaakt met
de ruimtelijke opbouw, de waarneming en
het gebruik van het landschap. Ook zijn
landschapsarchitectonische aspecten geïn-

ventariseerd. Deze gegevens, samen met
de historische gegevens, vormden de
basis voor de planvorming. We hebben een
waardering en typering van het landschap
opgesteld en op basis daarvan een ruimtelijk concept uitgewerkt. Van noord naar
zuid moet er meer ruimtelijke samenhang
komen. Dat betreft zowel het historisch
cultuurlandschap en de beekdalen als de
sport- en recreatiegebieden aan weerszijden van het beekdal van de Tongelreep.
Onze ideeën hierover zijn uitgewerkt in een
thematische plankaart die laat zien dat het
historische cultuurlandschap zoveel mogelijk als ruimtelijk samenhangende eenheid
wordt behouden en ontwikkeld.’

Spontane natuurontwikkeling
Voor de beekdalen van de Dommel en de
Tongelreep staat natuurbehoud en ‘spontane’ natuurontwikkeling centraal. Voor het
gebied van de Genneper Watermolen moeten de natuurlijke en cultuurhistorische elementen zo goed mogelijk op elkaar worden
afgestemd. Weijschedé: ‘Het verdere huiswerk is nu voor de gemeente Eindhoven,
om keuzes te maken. In ieder geval is het
gebied en de waarde ervan goed in kaart
gebracht en kan de gemeente met behulp
van dit advies goed onderbouwde ruimtelijke keuzes maken.’
Meer informatie vindt u in ‘Genneper Parken in
beeld’ door T.J. Weijschedé en K.R. de Poel
Alterra-rapport 588
Voor prijs en bestelwijze zie pagina 17 e.v.

‘Watermolen in Gennep’,Vincent van Gogh (november 1884).

BOOMBLAD

JUNI

2003

11

