
 

HET PREHISTORISCH DORP 
WIL UITBREIDEN. 

 

Lees over de gevolgen voor de omwonenden en de natuur. 

En teken de petitie tegen de uitbreidingsplannen! 

Ga naar petities.nl en zoek op ‘stop vonk’ of ‘prehistorisch dorp’ 

 

 

Het Prehistorisch dorp in de Genneper Parken wil uitbreiden. Dat is niet voor de eerste keer. Voorgaande 

jaren hebben diverse directeuren dit al geprobeerd, maar tot nog toe gelukkig zonder succes. Met een 

bijdrage van Brainport op zak is er nu weer een plan. Een plan dat vervelende gevolgen heeft voor het 

park en de omgeving. Het gebied heeft niet voor niets de bijnaam ‘de groene long van Eindhoven’. Het is 

een uniek park met prachtige natuur, vleermuizen, salamanders, ijsvogels en natuurlijk de boerderij 

Genneper Hoeve. Uitbreiding pakt weer een stukje van die groene long weg en dat is heel slecht nieuws 

voor de Genneper Parken. 

 

Waar trekken we de grens? 

Ook de omwonenden zullen er het nodige van gaan merken. Het park is door de recreatie aan het water 

al veel drukker geworden, met tot gevolg veel meer mensen, aantasting van de natuur en veel zwerfafval 

in de zomer. Met een uitbreiding (en toekomstige uitbreidingen) van het museum gaat het nog veel 

drukker worden. Bovendien, wat betekent dat voor het verkeer en parkeren in de omgeving? 



Slecht voor natuur en omwonenden 

Met de uitbreiding (plan VONK) beoogt het museum 90.000-130.000 bezoekers per jaar. Meer dan een 

verdubbeling! Verder gaat het museum het hele jaar open en gaan ze flink bouwen in het park: twee 

museumgebouwen (totaal 2.200 m2), een theater, een evenementengebouw, een terras en een werf. 

Voor herberg “Den Bonten Oss” werd vorig jaar al uitbater PUUR betrokken. PUUR gaat ook 

arrangementen aanbieden; bedrijfsbijeenkomsten en trouwpartijen. Met nog meer recreanten en drukte 

tot gevolg. Dit geldt temeer nu niet of nauwelijks blijkt dat het museum onderzoek heeft gedaan naar 

alternatieve locaties zoals bijvoorbeeld Evoluon of VDMA (herontwikkeling Van der Meulen Ansems 

terrein)                                                                                                                     

Ten koste van Flora en Fauna 

De gemeente zegt te werken aan een beter groenbeleid, maar werkt nu mee aan een verdere vernieling ervan door 

verwezenlijking van VONK. Sinds 1960 is het aandeel natuur in Genneper Parken door allerlei oorzaken al met 40% afgenomen. 

Toename bezoekers 

Veel bezoekers zullen met de auto komen. 130.000 bezoekers per jaar is gemiddeld 2.500 bezoekers per week. VONK wil dit 

(deels?) oplossen met parkeerplaatsen op eigen terrein. Extra parkeerplaatsen in het groengebied vinden wij niet wenselijk en 

bovendien, waar parkeert de rest? De gemeente verwacht niet in de omliggende buurten, maar overtuigende argumentatie 

ontbreekt. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijk toekomstige uitbreidingen, zie onderwerp precendentwerking 

met nog meer bezoekers. 

Financiële onzekerheid  

Culturele instellingen in Eindhoven staan al jaren flink onder druk. Door Corona is dit nog  problematischer. Ligt het dan voor 

de hand weer een nieuw onzeker cultureel avontuur aan te gaan? Met kans op grotere tekorten? De gemeente geeft aan de 

exploitatie met vertrouwen tegemoet te gaan, maar wij hebben grote twijfels. 

Precedentwerking 

In de loop van de jaren zijn de buurten rondom het museum getuige geweest  van een stap-voor-stap vermindering van de 

kwaliteit van het gebied. Elke keer werd een ad hoc verklaring gebruikt om dit te rechtvaardigen. De gemeente neemt steeds 

een nieuwe hap uit het gebied. Het is tijd om definitief een halt toe te roepen aan elke nieuwe uitbreiding van dit prachtige 

park! 

NATUUR moet NATUUR blijven. STOP VONK! 

Draag je Genneper Parken ook een warm hart toe en wil je ook dat er geen uitbreiding komt van 
bebouwing, parkeerplaatsen en grote aantallen bezoekers? Teken dan snel de petitie. De plannen zijn al 
in vergevorderd stadium en we hebben geen tijd meer te verliezen!  

Vul de petitie in op: petities.nl en zoek op ‘stop vonk’ of ‘prehistorisch dorp’ 

 



Scenario’s  

Er liggen voor de uitbreiding momenteel 2 scenario’s op tafel. Hieronder een korte beschrijving: 

Dit is wat het museum zelf zegt over het plan: Er wordt een museumpark ontworpen, dat de nieuwe naam 
Vonk krijgt. Een beleving grotendeels in de buitenlucht waar de innovatieve pioniersgeest en 
uitvindersmentaliteit van de regio interactief wordt verbeeld. Een plek waar je gaat begrijpen waarom 
Brainport een toptechnologie- en kennis hub van wereldformaat is geworden. 

De reis van de bezoekers start in het nieuwe entreegebouw met een tijdlijn waarin vaste collectie van het 
Eindhoven Museum getoond wordt. Vervolgens neemt een wervelende multimedia show ze mee langs 
15.000 jaar geschiedenis. In het park komen onder meer iconische vonken, speelse installaties waarin 
bezoekers op ontdekking gaan en zelf de link tussen verleden en heden leggen. Tot slot kunnen bezoekers 
zelf meebouwen aan Vonk. De ambitie is dat Vonk in 2024 opent voor publiek. 

Scenario groot: 

 

Voor dit scenario wil men de ruimte van Verkeerschool  
Leeuw gebruiken om uit te breiden. Op het terrein komen de 
genoemde attracties/gebouwen, en 2 parkeerterreinen (124). 
Dit scenario biedt ruimte voor groencompensatie en het 
huidige fietspad wordt verlegd. 

Scenario klein: 

 

Voor dit scenario maakt men gebruik van het baggerdepot en 
moet de Dahliatuin het veld ruimen. Op het terrein komen de 
genoemde attracties/gebouwen, 1 parkeerterrein (64) en het 
bestaande parkeerterrein voor de Verkeerschool Leeuw blijft 
in gebruik. Verder wordt de Vleut versmald en wordt er 
oeverbegroeiing aangebracht. Hierover schijnt overleg te zijn 
met het waterschap en is bedoeld als compensatie voor de 
uitbreiding. 

 

Het park NU: 

  

  



 

NATUUR moet NATUUR blijven. 

STOP de uitbreiding van de bebouwing in de 
Genneper Parken en voorkom overlast voor 

omwonenden.  

STOP VONK! 

Draag je Genneper Parken ook een warm hart toe en wil je ook dat er geen 
uitbreiding komt van bebouwing, parkeerplaatsen en grote aantallen 

bezoekers? Teken dan snel de petitie. De plannen zijn al in ver gevorderd 
stadium en we hebben geen tijd meer te verliezen! 

Vul de petitie in op: petities.nl en zoek op ‘stop vonk’ of ‘prehistorisch dorp’ 

 

Bijgevoegd ook een raamposter welke u voor uw raam kunt hangen. Laat uw buren en 

passanten weten wat er speelt, zodat ook zij actie kunnen ondernemen. 

 

 

Dit is een initiatief van de bewonersgroep STOP VONK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Alle info over de uitbreidingsplannen vermeld in deze flyer is verstrekt door het Museum, en 

gebaseerd op de laatste info beschikbaar bij het drukken van deze Flyer. 

 


